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§ 13
Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut
(NTI) om godkännande som huvudman för utökning
av en befintlig fristående gymnasieskola i Eskilstuna
kommun (KSKF/2017:192)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Nordens teknikerinstitut AB, NTI, har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid NTI gymnasiet Eskilstuna i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret
2018/2019.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 322017:904).
I enlighet med 2 kapitlet 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om
etablering 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 NTI Gymnasiets planerade
utbildning. Ärendet har behandlats i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen.
Ansökan avser rätt till bidrag och start av Naturvetenskapsprogrammet med
inriktning Naturvetenskap i Eskilstuna kommun med start 2018/2019. Antal elever
för läsår 1-3 beräknas till 144 stycken.
Nordens teknikerinstitut AB ingår i AcadeMediakoncernen och driver utbildningsverksamhet i hela Sverige. NTI har funnits i 40 år och har sammanlagt 3000 elever
fördelade på 15 skolor som strävar efter att vara små och personliga. Följande
program erbjuds på gymnasienivå: IT-programmet (EE), Teknikprogrammet,
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Handelsprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet och Estetiska
programmet, Ekonomiprogrammet.
Ansökan beskriver att skolan söker efter nya lokaler oavsett godkännande av ny
ansökan eller inte. De nya lokalerna kommer att anpassas utifrån behov och ska
kompletteras med ett fysiklabb. Skolan har idag ett relativt stabilt intag på två av
tre program. Det program som haltar efter är estetprogrammet som i så fall kommer
att avvecklas om inte en markant ökning i söksiffror sker. Skolan ekonomi beskrivs
som stabil och ett nytt program kommer att stärka ekonomin ytterligare.
Till ansökan bifogas en undersökning som gjorts bland ungdomar födda 2001 och
2002 i Eskilstuna kommun med tillhörande grannkommuner. 300 ungdomar har
intervjuats och 22 av de tillfrågade uppgav att de gärna skulle välja NTI i
Eskilstuna och NA i första hand.
Eskilstuna kommun har lång erfarenhet att bedriva gymnasieutbildning inom det
naturvetenskapliga området och Naturvetenskapsprogrammet finns idag på två
kommunala enheter; Rinmansgymnasiet och S:t Eskils gymnasium. Båda skolorna
har mycket ändamålsenliga lokaler med modern utrustning väl anpassad till den
ständiga utvecklingen som sker inom det naturvetenskapliga området. Personalen
på programmet är behörig i mycket hög grad med stor erfarenhet att undervisa på
inom Naturvetenskapsprogrammet. 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 söker och antas till Naturvetenskapsprogrammet
har ökat något över tid och både Rinmangymnasiet och S:t Eskils gymnasium har
stora möjligheter att möta ett utökat söktryck till utbildningen, både vad gäller
lokaler och kompetens inom personalen. Med tanke på att Eskilstunas befolkning
växer framöver ser vi dock inte att NTI:s utökning av antalet elever på
Naturvetenskapsprogrammet skulle påverka vår verksamhet inom den kommunala
gymnasieskolan på något nämnvärt sätt.

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.
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Kommunledningskontorets bedömning
Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturkunskap inte skulle påverka
verksamheten inom den kommunala gymnasieskolan på något nämnvärt sätt.
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret att
Eskilstuna ställer sig positiv till NTI-gymnasiets ansökan om utökning.

Yrkanden
Maria Chergui (V) yrkar att ansökan ska avstyrkas.
Jari Puustinen (M) och Lars-Göran Karlsson (S) yrkar att ansökan ska tillstyrkas.

Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att utbildningsutskottet beslutar att tillstyrka ansökan.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Utbildningsutskottet

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola - Nordens
teknikerinstitut AB, NTI
Förslag till beslut
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan

Sammanfattning
Nordens teknikerinstitut AB, NTI, har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid NTI gymnasiet
Eskilstuna i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 32-2017:904)
I enlighet med 2 kapitlet 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om etablering 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 NTI Gymnasiets planerade utbildning. Ärendet har behandlats i samråd med barnoch utbildningsförvaltningen. Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast
den 12 maj 2017.

Ansökan
Ansökan avser rätt till bidrag och start av följande program och inriktning i Eskilstuna kommun
med start 2018/2019
Sökt nationellt program
Naturvetenskapsprogrammet
Totalt

Inriktning
Naturvetenskap

Antal elever
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

24
48
72
144
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Antal elever

Dator- och
kommunikationsteknik
Estetik och media
Informations- och
medieteknik

51
25
60

Totalt

136

Totalt antal elever på
skolan 2020

280

Nordens teknikerinstitut AB ingår i AcadeMediakoncernen och driver utbildningsverksamhet i
hela Sverige. NTI har funnits i 40 år och har sammanlagt 3000 elever fördelade på 15 skolor som
strävar efter att vara små och personliga. Följande program erbjuds på gymnasienivå: ITprogrammet (EE), Teknikprogrammet, Handelsprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet
och Estetiska programmet, Ekonomiprogrammet.
Ansökan beskriver att skolan söker efter nya lokaler oavsett godkännande av ny ansökan eller
inte. De nya lokalerna kommer att anpassas utifrån behov och ska kompletteras med ett
fysiklabb. Skolan har idag ett relativt stabilt intag på två av tre program. Det program som haltar
efter är estetprogrammet som i så fall kommer att avvecklas om inte en markant ökning i
söksiffror sker. Skolan ekonomi beskrivs som stabil och ett nytt program kommer att stärka
ekonomin ytterligare.
Till ansökan bifogas en undersökning som gjorts bland ungdomar födda 2001 och 2002 i
Eskilstuna kommun med tillhörande grannkommuner. 300 ungdomar har intervjuats och 22 av
de tillfrågade uppgav att de gärna skulle välja NTI i Eskilstuna och NA i första hand.

Gymnasieskolor i kommunen som erbjuder liknande program
Eskilstuna kommun har lång erfarenhet att bedriva gymnasieutbildning inom det
naturvetenskapliga området och Naturvetenskapsprogrammet finns idag på två kommunala
enheter nämligen Rinmansgymnasiet och S:t Eskils gymnasium
Rinmansgymnasiet
Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning
Naturvetenskap
Naturvetenskap och samhälle

Antal elever
213
69
282

Inriktning
Naturvetenskap
Undervisning sker huvudsakligen
på engelska

Antal elever
23

Totalt
S:t Eskils gymnasium
Naturvetenskapsprogrammet
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Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
Båda skolorna har mycket ändamålsenliga lokaler med modern utrustning väl anpassad till den
ständiga utvecklingen som sker inom det naturvetenskapliga området. Personalen på programmet
är behörig i mycket hög grad med stor erfarenhet att undervisa på inom
Naturvetenskapsprogrammet. Eleverna uppvisar mycket goda resultat när det gäller examensgrad
och betygspoäng sett över tid och i förhållande till riket i övrigt. Att aven trivseln på programmet
är hög visar elevenkäter som genomförs varje år.
Andelen och antalet elever som söker och antas till Naturvetenskapsprogrammet har ökat något
över tid och både Rinmangymnasiet och S:t Eskils gymnasium har stora möjligheter att möta ett
utökat söktryck till utbildningen, både vad gäller lokaler och kompetens inom personalen. Med
tanke på att Eskilstunas befolkning växer framöver ser vi dock inte att NTI:s utökning av antalet
elever på Naturvetenskapsprogrammet skulle påverka vår verksamhet inom den kommunala
gymnasieskolan på något nämnvärt sätt.

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 år
16 år

2017
1 240

2018
1 278

2019
1 292

2020
1 356

2021
1 374

2022
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.

Samverkansavtal
Eskilstuna kommun har samverkansavtal med Strängnäs, Flens och Kungsörs kommuner

Slutsats
Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av Naturvetenskapsprogrammet
med inriktning Naturkunskap inte skulle påverka verksamheten inom den kommunala
gymnasieskolan på något nämnvärt sätt

Yttrande
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret att Eskilstuna ställer sig
positiv till NTI gymnasiets ansökan om utökning.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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Marita Skog
utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till: Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolinspektionen, friskolor@skolinspektionen
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