
UTVECKLING VASTERAS

Svar på interpellation från (M) gällande Tranellska gymnasiet.
Caroline Högström har i en interpellation ställt tre frågor gällande Tranellska gymnasiet, detta är mina 
svar.

1. Hur mycket har investeringen kostat Västeråsarna inklusive en bedömning 
av den omorganisering som nu diskuteras gällande Tranellska gymnasiet?

Lokalkostnaden har ökat efter flytten, från cirka 5 miljoner kronor i internhyra plus media på Vedbovägen 
till cirka 13 miljoner kronor i nuvarande intemhyra plus media. Så det är en skillnad på cirka 8 miljoner 
kronor per år. Sedan är det vissa verksamhetsanpassningar som gjorts som betalas med avskrivningar på 
cirka 15 miljoner kronor per år. Att internhyran på Vedbovägen var låg i en gammal befintligt lokal bidrar 
till att skillnaden blir så markant. En sådan här jämförelse blir dock missvisande eftersom lokalerna på 
Vedbovägen var i stort behov av ombyggnad och nyinvesteringar som också hade inneburit en 
hyreshöjning.

I nuläget finns det inte några skarpa förslag när det gäller en omorganisation av Tranellska gymnasiet. 
Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att se över vilka samverkansmöjligheter som finns med våra 
4M-kommuner (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och Västerås) och det arbetet pågår i bred samverkan 
mellan samtliga berörda kommuner och förvaltningar. Det kommer att återrapporteras under juni månad 
till nämnden.

Parallellt med detta arbete har även förvaltningen fått ett uppdrag att se över vilka möjligheter det finns 
för annan verksamhet att kunna ta över delar av lokalerna som nu nyttjas av Tranellska gymnasiet. Det 
arbetet pågår inom ramen för gymnasieutredningen.

2. Hur mycket mer har lokalerna kostat som inte har täckts av skolans egna intäkter?

Skolan har erhållit en programersättning som täcker skolans kostnader. Nämnden har höjt 
programersättningen för hotell och turism samt restaurang och livsmedel vilket har medfört att skolan haft 
en ekonomi i balans sedan flytten. Resultatet 2019 var -0,4 miljoner kronor och 2020 +1,8 miljoner 
kronor.

3. När förstod majoriteten att investeringen av Tranellska gymnasiet inte skulle hålla 
kalkylen och generera underskott och behov av förändring i organisationen?

Gymnasieenheten Tranellska har en budget i balans, genom att programersättningarna täcker kostnaderna. 
Sedan ett par år pågår arbetet med att få hållbara gymnasieenheter inom hela den kommunala 
gymnasieskolan, för att de ska få en långsiktig hållbarhet och attraktivitet. Detta för att få en ekonomi i 
balans men också för att en större del av programersättningarna ska kunna gå till lärare och läromedel 
istället för hyror eller att betala ut underskottskompensation till fristående huvudmän. I utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden idag arbetar vi för att se alla kommunala gymnasieskolor som en helhet som 
behöver arbeta tillsammans för väs terås elevernas bästa.

Härmed anser jag interpellationen besvarad.

Västerås, 2021-05-05

Garin' Lidman (S), ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
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Interpellation  20-01-2021 

 

Vad har etablering av 

Tranellska gymnasiet kostat 

skattebetalarna? 
 

 

Hösten 2018 flyttade Tranellska in i sina nya lokaler med utsikt över Mälaren. Det 

har gått 2,5 år sedan inflytt och tyvärr för Västerås skattebetalare behöver 

kommunen redan se sig om efter nya lösningar för gymnasieskolan. Redan vid 

investeringen protesterade vi Moderater mot förslaget. Inte för att skolan inte 

behövde nya lokaler utan för  den glädjekalkyl som var underlaget.  

 

Felsatsning med stora konsekvenser för skattebetalarna och Västerås 

gymnasieungdomar. Men att investera stora summor och låsa in sig i långa 

hyresavtal som vi redan på förhand kan se är svåra att hantera ekonomiskt är inte 

god ekonomisk hushållning. Det riskerar inte bara utbildningens kvalité på 

Tranellska när mer pengar behöver läggas på lokalkostnader snarare är 

exempelvis lärare. Utan det riskerar även övriga gymnasieutbildningar som kan 

behöva kompensera förlusten som genereras av ofinansierade lokaler.  

 

Därmed vill jag ställa följande frågor till Carin Lidman, ordförande i Utbildnings- 

och Arbetsmarknadsnämnden: 

 

Hur mycket har investeringen kostat Västeråsarna inklusive en bedömning 

av den omorganisering som nu diskuteras gällande Tranellska gymnasiet?  

 

Hur mycket mer har lokalerna kostat som inte har täckts av skolans egna 

intäkter? 

 

När förstod majoriteten att investeringen av Tranellska gymnasiet inte skulle 

hålla kalkylen och generera underskott och behov av förändring i 

organsationen? 
 

 

Caroline Högström (M) 
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