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§ 12
Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola, Realgymnasiet, i
Eskilstuna kommun (KSKF/2017:149)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Eskilstuna kommun avstyrker ansökan.

Ärendebeskrivning
Lärande i Sverige AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet i
Eskilstuna i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 2017:149) i
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om etableringen
av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för
skolväsendet i kommunen. I bifogad konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
ska framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som
kan uppstå på lång sikt vid eventuell utökning av Realgymnasiets planerade
utbildning. Ärendet har behandlats i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Lärande i Sverige AB är en friskolekedja med grundskolor och gymnasieskolor
med cirka 1300 elever och 250 anställda i Sverige. På realgymnasiet i Eskilstuna
går det idag 119 elever varav en övervägande andel är flickor.
Ansökan avser rätt till bidrag och start av Fordons- och transportprogrammet med
inriktning Personbil i Eskilstuna. Antalet platser, 15 stycken, avser fullt utbyggd
verksamhet 2020.
Av ansökan framgår att programmet kommer att erbjudas som lärling i liten grupp,
där stora delar av den praktiska utbildningen genomförs i nära samverkan med
Mekonomen Group/ProMeister. Realgymnasiet har redan ett existerande samarbete
med Mekonomen Group/ProMeister, där Fordons‐ och transportprogrammet med
inriktning Personbil startar enligt denna modell i Lund och Stockholm läsåret
2017/2018. I och med den nära samverkan kommer skolan inte att inrätta
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speciallokaler inom detta program, i någon större utsträckning. Visst, lättare,
praktiskt arbete kommer kunna äga rum på skolan.
Ansökan beskriver vidare att eleverna kommer att läsa sina gymnasiegemensamma
ämnen i större, sammanslagna grupper på skolan och då undervisas av lärare på
skolan. Upplägget med utbildningar som genomförs i samverkan med branschen är
ett arbetssätt som är väl inarbetat inom Realgymnasiets verksamhet. Det finns
också mycket ‐ av huvudmannen utarbetat stödmaterial inom området lärling. Om
skolenheten får möjlighet att utöka med Fordons‐ och transportprogrammet
kommer det att innebära en viss utökning av lokaler och personal ‐ såväl lärare som
övrig personal (elevhälsa, SYV o.s.v.). Det skulle också innebära en ökad stabilitet
för skolan som då skulle erbjuda mer än ett program som i dagsläget. Man kan
också anta att elevunderlaget skulle få en jämnare könsfördelning i och med
utökningen. Skolan har idag en övervägande majoritet flickor på skolan.
Två gymnasieskolor i Eskilstuna erbjuder idag liknande program. Den kommunala
gymnasieskolan Rekarnegymnasiet erbjuder Fordon- och transportprogrammet
med inriktningarna Lastbil och mobila maskiner, Transport, Karosseri och
lackering och Personbil. Kunskapskompaniet, som är en fristående gymnasieskola,
erbjuder Fordon- och transportprogrammet med inriktningarna Fordon och
transport samt Godshantering.
Eskilstuna kommun har lång erfarenhet av att bedriva gymnasieutbildning inom
fordonssektorn och Fordons- och Transportprogrammet. Idag bedrivs denna
undervisning på Rekarnegymnasiet, som har mycket ändamålsenliga lokaler med
modern utrustning väl anpassad till den ständiga utvecklingen inom
fordonsbranschen både inom personbils- och lastbilssektorn. Programråden är
välfungerande med utmärkta relationer till branschen både lokalt och på riksnivå.
Personalen på programmet är behörig i mycket hög grad såväl i karaktärsämnena
som i de gymnasiegemensamma. Eleverna uppvisar mycket goda resultat när det
gäller examensgrad och betygspoäng sett över tid och i förhållande till riket i
övrigt. Att även trivseln på programmet är hög visar elevenkäter som genomförs
varje år.
Andelen och antalet elever som väljer yrkesprogram minskar varje år i riket och så
även i Eskilstuna, vilket har märkts på samtliga yrkesprogram. Så är fallet även
med Fordonsprogrammet där ett vikande antal elever lett till att det finns möjlighet
att expandera ytterligare inom befintlig organisation med lokaler och personal.
Visserligen är Eskilstunas befolkningsutveckling växande och därmed ett ökande
antal gymnasieungdomar inom några år men Barn- och utbildningsförvaltningen
gör ändå bedömningen att ökningen är hanterbar inom den kommunala
utbildningen på Fordonsprogrammet på Rekarnegymnasiet. Att då starta ytterligare
en utbildning inom Fordonsprogrammet med det relativt begränsade antalet elever,
som dessutom visat en vikande trend under de senaste åren, skulle göra
utbildningen svår att bära rent ekonomiskt för båda anordnarna.
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Enligt befolkningsprognos 2017-2022 ska antalet 16-åringar nu vara 1 240 och år
2022 prognostiseras antalet vara 1 443 vilket är en ökning med 203 elever.
Eskilstuna kommun har inga riktlinjer gällande lägsta elevantal per program och
inriktning för att bedriva utbildning av god kvalitet.
Eskilstuna kommun har samverkansavtal med Strängnäs, Flens och Kungsörs
kommuner.
Kommunledningskontorets bedömning
Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av Fordons- och
transport programmet med inriktningen Personbil på Realgymnasiet skulle kunna
försämra den kommunala gymnasieskolans ekonomi även om en utökning med 15
elever år 2020 kan anses liten i en kommun med drygt 4 000 gymnasieelever.
Slutsatsen baseras på:
- Eskilstuna kommun har lång erfarenhet av att bedriva gymnasieutbildning
inom fordonssektorn och Fordons- och Transportprogrammet på
Rekarnegymnasiet.
- Skolan har ändamålsenliga lokaler med modern utrustning och eleverna
uppvisar mycket goda resultat när det gäller examensgrad och betygspoäng
- Andelen och antalet elever som väljer yrkesprogram minskar varje år i riket
och så även i Eskilstuna, vilket har märkts på samtliga yrkesprogram.
- Att starta ytterligare en utbildning inom Fordonsprogrammet som dessutom
visat en vikande trend under de senaste åren, skulle göra utbildningen svår
att bära rent ekonomiskt för båda anordnarna.
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret att
Eskilstuna kommun ställer sig negativ till Realgymnasiets ansökan om utökning.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Marie Svensson (S) och Maria Chergui (V) yrkar att ansökan
ska avstyrkas.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Utbildningsutskottet

Yttrande över ansökan om godkännande som
huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola – Lärande i Sverige AB,
Realgymnasiet, i Eskilstuna kommun
Förslag till beslut
Eskilstuna kommun avslår ansökan.

Sammanfattning
Lärande i Sverige AB har hos skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet i
Eskilstuna i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 2017:149) i
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om etableringen
av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för
skolväsendet i kommunen. I bifogad konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen
ska framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som
kan uppstå på lång sikt vid eventuell utökning av Realgymnasiets planerade
utbildning. Ärendet har behandlats i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen. Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen
tillhanda senast den 12 maj 2017.

Ansökan
Lärande i Sverige AB är en friskolekedja med grundskolor och gymnasieskolor
med cirka 1300 elever och 250 anställda i Sverige. På realgymnasiet i Eskilstuna
går det idag 119 elever varav en övervägande andel är flickor.
Ansökan avser rätt till bidrag och start av följande program och inriktning i
Eskilstuna. Antalet platser avser fullt utbyggs verksamhet 2020.
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Inriktning
Personbil

Läsår 2: 10
Läsår 3: 15
15

Totalt
Nuvarande nationellt
program
Naturbruksprogrammet
Naturbruksprogrammet
Totalt

Antal elever
Läsår 1: 5

Inriktning

Antal elever

Djur
Skog

108
11
119

Totalt antal elever på
skolan 2020

134

Av ansökan framgår att programmet kommer att erbjudas som lärling i liten grupp,
där stora delar av den praktiska utbildningen genomförs i nära samverkan med
Mekonomen Group/ProMeister. Realgymnasiet har redan ett existerande samarbete
med Mekonomen Group/ProMeister, där Fordons‐ och transportprogrammet med
inriktning Personbil startar enligt denna modell i Lund och Stockholm läsåret
2017/2018. I och med den nära samverkan kommer skolan inte att inrätta
speciallokaler inom detta program, i någon större utsträckning. Visst, lättare,
praktiskt arbete kommer kunna äga rum på skolan.
Ansökan beskriver vidare att eleverna kommer att läsa sina gymnasiegemensamma
ämnen i större, sammanslagna grupper på skolan och då undervisas av lärare på
skolan. Upplägget med utbildningar som genomförs i samverkan med branschen är
ett arbetssätt som är väl inarbetat inom Realgymnasiets verksamhet. Det finns
också mycket ‐ av huvudmannen utarbetat stödmaterial inom området lärling. Om
skolenheten får möjlighet att utöka med Fordons‐ och transportprogrammet
kommer det att innebära en viss utökning av lokaler och personal ‐ såväl lärare som
övrig personal (elevhälsa, SYV o.s.v.). Det skulle också innebära en ökad stabilitet
för skolan som då skulle erbjuda mer än ett program som i dagsläget. Man kan
också anta att elevunderlaget skulle få en jämnare könsfördelning i och med
utökningen. Skolan har idag en övervägande majoritet flickor på skolan.

Gymnasieskolor i kommunen som erbjuder liknande
program
Rekarnegymnasiet
Fordon- och
transportprogrammet

Inriktning
Lastbil- och mobila
maskiner
Transport
Karosseri- och lackering

Antal elever
23
41
2
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(lärlingsform)
Personbil

26

Inriktning
Fordon och transport
Godshantering

59

Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
Eskilstuna kommun har lång erfarenhet av att bedriva gymnasieutbildning inom
fordonssektorn och Fordons- och Transportprogrammet. Utbildningen finns idag på
den kommunala enheten Rekarnegymnasiet. Skolan har mycket ändamålsenliga
lokaler med modern utrustning väl anpassad till den ständiga utvecklingen inom
fordonsbranschen både inom personbils- och lastbilssektorn. Programråden är
välfungerande med utmärkta relationer till branschen både lokalt och på riksnivå.
Personalen på programmet är behörig i mycket hög grad såväl i karaktärsämnena
som i de gymnasiegemensamma. Eleverna uppvisar mycket goda resultat när det
gäller examensgrad och betygspoäng sett över tid och i förhållande till riket i
övrigt. Att även trivseln på programmet är hög visar elevenkäter som genomförs
varje år.
Andelen och antalet elever som väljer yrkesprogram minskar varje år i riket och så
även i Eskilstuna, vilket har märkts på samtliga yrkesprogram. Så är fallet även
med Fordonsprogrammet där ett vikande antal elever lett till att det finns möjlighet
att expandera ytterligare inom befintlig organisation med lokaler och personal.
Visserligen är Eskilstunas befolkningsutveckling växande och därmed ett ökande
antal gymnasieungdomar inom några år men Barn- och utbildningsförvaltningen
gör ändå bedömningen att ökningen är hanterbar inom den kommunala
utbildningen på Fordonsprogrammet på Rekarnegymnasiet. Att då starta ytterligare
en utbildning inom Fordonsprogrammet med det relativt begränsade antalet elever,
som dessutom visat en vikande trend under de senaste åren, skulle göra
utbildningen svår att bära rent ekonomiskt för båda anordnarna.
Demografiska bedömningar
Enligt befolkningsprognos 2017-2022 ska antalet 16-åringar nu vara 1 240 och år
2022 prognostiseras antalet vara 1 443 vilket är en ökning med 203 elever
Prognos 2017
år
16 år
1 240

2018

2019

2020

2021

2022

1 278

1 292

1 356

1 374

1 443

Antalet elever som är nödvändigt per program och inriktning
Eskilstuna kommun har inga riktlinjer gällande lägsta elevantal per program och
inriktning för att bedriva utbildning av god kvalitet.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2017-03-17

4 (5)

Samverkansavtal
Eskilstuna kommun har samverkansavtal med Strängnäs, Flens och Kungsörs
kommuner.
Slutsats
Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av Fordons- och
transport programmet med inriktningen Personbil på Realgymnasiet skulle kunna
försämra den kommunala gymnasieskolans ekonomi även om en utökning med 15
elever år 2020 kan anses liten i en kommun med drygt 4 000 gymnasieelever.
Slutsatsen baseras på:
 Eskilstuna kommun har lång erfarenhet av att bedriva gymnasieutbildning
inom fordonssektorn och Fordons- och Transportprogrammet på
Rekarnegymnasiet.
 Skolan har ändamålsenliga lokaler med modern utrustning och eleverna
uppvisar mycket goda resultat när det gäller examensgrad och betygspoäng
 Andelen och antalet elever som väljer yrkesprogram minskar varje år i riket
och så även i Eskilstuna, vilket har märkts på samtliga yrkesprogram.
 Att starta ytterligare en utbildning inom Fordonsprogrammet som dessutom
visat en vikande trend under de senaste åren, skulle göra utbildningen svår
att bära rent ekonomiskt för båda anordnarna.
Yttrande
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret att
Eskilstuna kommun ställer sig negativ till Realgymnasiets ansökan om utökning.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Marita Skog
utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen
friskolor@skolinspektionen.se
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