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Plan för utbyggnad av gymnasieskola i Österåkers kommun 
 
Det finns inget lagkrav för kommunen att anordna gymnasieutbildning inom den 
egna kommunen, vilket skiljer gymnasieskolan från grundskolan, utan kommunen 
kan erbjuda gymnasieutbildning på annat sätt, t ex genom samverkansavtal. Det är 
kommunen som själv bestämmer vilken omfattning och vilket utbud den egna 
gymnasieskolan ska ha. I Österåkers kommun har Produktionsutskottet ansvar för 
driften av den kommunala gymnasieskolan och beslutar också om utbudet. 
 
I Österåkers kommun finns också en fristående gymnasieskola, Skärgårdsgymnasiet, 
som i huvudsak anordnar yrkesprogram.  
 
Österåkers kommun ingår i gemensam gymnasieregion i Stockholms län vilket 
innebär att elever i samverkansområdet har rätt att söka gymnasieskola i hela länet 
och konkurrerar om platserna på samma villkor som kommunernas ”egna ”elever.  
 
I tabellen nedan framgår  var elever folkbokförda i Österåker gick i gymnasieskola 
föregående läsår.  
Källa: Skolverket 2018 
 

 
 

Befolkningsprognos 16-18 år (gymnasieskolan) 
Antalet folkbokförda ungdomar i åldern 16-18 år var vid slutet av 2018 knappt 1 800. 
Under de senaste fem åren har storleken på åldersgruppen varierat mellan knappt 
1500 upp till nästan 1800 individer. Vid 2020 väntas gruppen vara ungefär 2000 till 
antalet och ligga på denna nivå t o m 2025. Mellan 2025 och 2030 väntas gruppen 
öka något mer och uppgå till 2 250 individer vid slutet av prognosperioden. Jämfört 
med idag är det en ökning om ca 650 individer. I Nordostkommunerna väntas en 

2018
Elever, andel (%) folkbokförda i kommunen som gick i annan kommuns gymnasieskola 14,5
Elever, andel (%) folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola 32,8
Elever, andel (%) folkbokförda i kommunen som gick i fristående gymnasieskola belägen i annan kommun 36,2
Elever, andel (%) folkbokförda i kommunen som gick i fristående gymnasieskola belägen i den egna kommunen 16,3
Elever, andel (%) folkbokförda i kommunen som gick i landstingskommunal gymnasieskola 0,2
Elever, antal folkbokförda i kommunen som gick i   fristående gymnasieskola belägen i annan kommun 651
Elever, antal folkbokförda i kommunen som gick i   fristående gymnasieskola belägen i den egna kommunen 294
Elever, antal folkbokförda i kommunen som gick i annan kommunal gymnasieskola 260
Elever, antal folkbokförda i kommunen som gick i egna kommunens gymnasieskola 590
Elever, antal totalt folkbokförda i kommunen/länet, alla program 1799

Variabler Österåker [0117]
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ökning med 2 500 elever t o m 2027 enligt StorSthlms prognos. 1 100 av dessa väntas 
gå i en kommunal gymnasieskola inom Nordost.  
 
Den grå delen av stapeln i diagrammet nedan visar prognos över befolkning i 
nyetablerade bostäder. 20130 väntas 18 procent av ungdomarna bo i nyproducerade 
bostäder. Befolkningsutvecklingen i åldersgruppen har starkt samband med 
bostadsbyggandet i kommunen. 
 

   

Nuläge gymnasieskola 
 
Enligt Skolverkets statistik 2014 – 2018 går ca 52 procent av elever folkbokförda i 
Österåker i gymnasieskolor utanför kommunen. Inom kommunen fördelas 
folkbokförda elever med ca 30 procent på Österåkers gymnasium och ca 20 procent 
på Skärgårdsgymnasiet. 2018 ökade andelen på Österåkers gymnasium marginellt till 
31 procent mot 29 procent föregående två år.  
 
Österåkers gymnasium har en kapacitet på ca 550 platser i ordinarie lokaler, men har 
de senaste åren haft upp 620 - 640 elever inskrivna. Antalet påverkar även söktrycket 
på introduktionsprogrammen. Kommunen har en skyldighet att erbjuda 
introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till nationella program eller är 
nyanlända. Språkintroduktion som är det största introduktionsprogrammet har haft 
en hög beläggning de senaste åren (75, 69 respektive 33 nya elever per läsår 2016 – 
2018). Enheten har de senaste åren även nyttjat tillfälliga lokaler vilket innebär 
påfrestningar på bl a måltidsservering och andra kringutrymmen.  
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Lokalbehov gymnasieskola 
 
Kommunstyrelsen har genom Kommunfullmäktige ett uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett campus i området kring Österåkers gymnasium. Utbyggnad 
av gymnasieskolan ingår som en del i en sådan projektering. 
 
Utifrån aktuell befolkningsprognos och elevernas resmönster de senaste åren 
beräknas Österåkers gymnasium ha ca 120 fler elever år 2030 med oförändrat utbud. 
Utbudet omfattar i dag fyra nationella program, Naturvetenskapsprogrammet, 
Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet samt 
introduktionsprogram.  
 
Med en utökning av utbudet med t ex två program med vardera 30 platser, skulle 
utbyggnad behöva ske med ytterligare ca 180 platser, totalt skulle skolan då omfatta 
ca 730 platser. Utökning med fyra program skulle innebära ca 1000 platser totalt 
inklusive introduktionsprogram. I utbyggnaden bör även tillgång till idrottshall och 
måltidsservering beaktas. Utökning kan ske genom att utöka befintliga program eller 
genom att starta nya program. Utbudet i närområdet och regionen bör analyseras 
innan beslut fattas om program och omfattning på gymnasieskolan i kommunen.  
 
Storsthlm har gjort en indelning av kommunerna i regionen och kartlagt elevernas 
resmönster. Inom Nordostklustret (Norrtälje, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Täby, 
Danderyd) reser i dag ca 88 procent inom det egna klustret. (StorShlm september 
2019).  
 
Ett närmare samarbete för planering av utbud och prognoser inom regionen och 
klustren har påbörjats inom StorSthlm i syfte att tillgodose såväl medborgarnas 
önskemål som arbetsmarknadens behov. 
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