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SAMMANFATTNING  

Under de senaste åren har bildande av ett kommunalförbund för gymnasieutbildning diskuterats 
av kommunerna i Fyrkanten. Då det fanns delade meningar om ett gymnasieförbund enades 
kommunerna om att utreda möjligheten m h a extern konsult. I rapporten summeras utredningen 
av nuläget för gymnasieskolorna i regionen och möjliga alternativa organisationer av gymnasie-
förbund presenteras med exempel från andra regioner i landet. Utredningen visar att ett 
kommunalförbund är en bra lösning, om kommunerna i 4-kanten vill fördjupa samverkan. Ett 
förslag ges också på hur ett gymnasieförbund kan bildas. 

Det finns ett behov av nytänkande för hur samverkan av gymnasieutbildningarna kan organiseras 
inom 4-kanten, för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomarna mer och bättre utbildning 
med befintliga resurser. Kommunernas resurser är begränsade, men strävan finns att höja 
kvalitén i undervisningen och långsiktigt säkra ett brett programutbud för gymnasieungdomar i 4-
kanten. En ny gränsöverskridande arbetsorganisation kan vara nyckeln, förutsatt att den grundas 
på regionövergripande analyser samt utarbetas gemensamt och med hög delaktighet.  

Två faktorer är kritiska för organisationen av gymnasieverksamheten i regionen och kan leda till 
en obalans mellan utbud och efterfrågan. Det är antalet ungdomar och antalet behöriga lärare. 
Antalet elever har minskat under de senaste tio åren, men trenden har nu vänt och speciellt i 
Luleå ökar elevantalet igen. Det gör att det tidigare incitamentet för samverkan inte finns kvar, då 
gymnasieskolorna har gjort anpassningar så att budgeten åter är i balans. 4-kants samverkan är 
istället en framtids- och utvecklingsfråga, då även mindre kommuner vill kunna erbjuda sina 
ungdomar ett stort och specialiserat utbud även i fortsättningen. Idag är skillnaderna i utbud inte 
så stora och det finns många parallella program i regionen.  

I 4-kanten finns 560 lärare på gymnasiet (1 000 i hela länet) som delar på 500 heltidstjänster. 
Andelen behöriga lärare i 4-kanten var enligt Skolverkets statistik ca 70 %. Enligt den personal-
prognos som LTU gjorde för länet kommer 550 gymnasielärare att behöva anställas fram till år 
2024 pga pensionsavgångar m m. Inom 4-kanten kommer minst 152 lärare att gå i pension under 
samma tid. Rekryteringsbehovet kommer att vara stort och till vissa program är det redan svårt 
att få lärare. Idag konkurrerar gymnasieskolorna i 4-kanten om både lärare och elever. 

Samverkan mellan kommunerna kan organiseras på olika sätt beroende på vad man vill uppnå.  
Kommunerna i 4-kanten har en organiserad samverkan redan idag för gymnasieskolornas 
antagningsverksamhet, men samverkan har inte utvecklats i den omfattning som avsågs när 
samverkansavtalet skrevs 2009. Avsikten var bl a att ta fram ett gemensamt programutbud. Med 
ett samverkansavtal kan det inte göras, då det inte är förenligt med Kommunallagen. Gemensam 
styrning och ledning, gemensam utbildningsbudget eller gemensam personalrekrytering är inte 
möjligt med ett samverkansavtal. Enligt Kommunallagen ska varje kommun sköta sina uppgifter. 
Kommunalförbund är den konstruerade formen för att samverka på ett juridiskt korrekt sätt.  

Ett gymnasieförbund behöver inrättas om det konkreta samarbetet ska kunna vidareutvecklas. 
Bildandet av ett kommunalförbund är till stor del en administrativ strukturförändring, som 
möjliggör andra arbetssätt inom gymnasieskolorna. Ett förbund har möjlighet att arbeta med mer 
flexibla lösningar för eleverna. Att gymnasieutbildningarna samplaneras är fördelaktigt för 
samtliga kommuner, förutsatt att det genomförs på ett genomtänkt sätt och inte forceras fram. 
Ett gediget förberedelsearbete behöver göras gemensamt och med hög delaktighet från samtliga 
kommuner. Den processen kommer att ta ca ett år.  
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En källa till missnöje är hinder som finns i nuvarande gymnasieorganisationer. Ytterst är det 
kommunernas olika verksamhetsförutsättningar som bromsar utvecklingen, med begränsade 
ekonomiska medel, ett litet elevunderlag och ojämn tillgång på behöriga lärare i olika ämnen. 
Flera av hindren undanröjs om ett kommunalförbund bildas. Ett kommunalförbund har en positiv 
effekt för elever, programutbud, utbildningsplanering, programkvalité, resursanvändning, 
kompetensförsörjning, verksamhetsstyrning och uppföljning samt varumärket ”4-kantens 
gymnasieutbildningar”. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling av lärare kan samordnas 
i ett förbund, vilket borde förenkla för gymnasieskolorna att anordna och driva utbildningar med 
god kontinuitet. Ett vässat programutbud med bästa möjliga lärarkompetens på programmen bör 
stärka regionens konkurrensförmåga. Ett gymnasieförbund möjliggör en samordnad verksamhets-
styrning i regionen, för höjd utbildningskvalité och bättre resursanvändning. En tydlig målbild är 
då viktig. För verksamhetsstyrning och uppföljning bör en styrmodell tas fram med fokus på 
elevernas studieresultat.  

Vi föreslår därför att förberedelser påbörjas för att starta ett kommunalförbund med en direktion, 
förutsatt att deltagande kommuner vill vidareutveckla 4-kants samverkan.  

Organisering av ett gymnasieförbund 

Gymnasieskolorna skulle ingå i en gemensam organisation. En direktion skulle inrättas som 
beslutar i gymnasiefrågor i regionen och styr verksamheten. Ett mindre samverkanskansli skulle 
skapas som ansvarar för administration, samordning och utveckling av gymnasieverksamheterna. 
Anställda på gymnasieskolorna berörs först efter att ett nytt programutbud är framtaget och 
beslutat. Eleverna skulle söka till de nya programmen hösten 2018. Gymnasiesärskolan kan 
integreras och finnas på 3 eller 4 orter beroende på hur arbetet organiseras. En samverkan med 
Naturbruksgymnasiet skulle kunna utvecklas i olika program/kurser, trots skilda huvudmän.  

I direktionen skulle alla kommuner ha lika stort mandat, med 4 politiskt valda representanter  
(2 ordinarie och 2 ersättare) från varje kommun. Kommunrepresentanterna skulle väljas för fyra 
år. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har insyn och uppsikt över förbundet samt kan 
väcka frågor i direktionen. Kommunfullmäktige kan alltid yttra sig i viktiga frågor. Direktionen ska 
varje år kalla medlemskommunerna till samråd för att informera och analysera verksamheten.  

Kansliet bör vara en mindre enhet bestående av 5-7 personer och deras uppgift är att samordna 
och planera verksamheten inom gymnasiet i 4-kanten och leda utvecklingsarbetet. De tjänster 
som behöver tillsättas på kansliet är förbundschef, förbundsekonom/controller, utbildnings-
strateg och HR-strateg, utöver befintliga tjänster som utvecklingsledare och handläggare på 
antagningsenheten. De bör ta fram beslutsunderlag till direktionen, utarbeta system för 
verksamhetsstyrning, kompetensförsörjning, ekonomiska prognoser m m. Vi föreslår att kansliet 
placeras på en mindre ort mitt i regionen, t ex Boden eller Piteå. Ett decentraliserat kansli med 
personer som arbetar för förbundet på olika orter och i nära samverkan med skolorganisationen 
på plats är ett alternativ. Ett annat är att bygga ut samverkanskansliet i Luleå.  

Införandet av ett kommunalförbund är ett ekonomiskt nollsummespel, men leder till bättre 
resursanvändning. På sikt kan det leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet och t ex minskad 
administration, då det som idag görs i fyra kommuner skulle göras av en enhet. En ändring av 
programutbudet kan också leda till besparingar, då t ex nya investeringar i liknande utrustning på 
flera orter inte behöver göras. De ekonomiska konsekvenserna är idag inte möjliga att beräkna, då 
ambitionsnivån och genomförandet är avgörande för vad kostnaderna blir. Enkla praktiska 
lösningar vid bildande av ett gymnasieförbund för befintliga lokaler och utrustning är att 
förbundet hyr lokalerna av kommunerna samt att inventarier och lös egendom på skolenheterna 
överlåts till förbundet till bokförda värden. En genomförandeplan har tagits fram och den beskrivs 
på sidan 32 samt på sista sidan i rapporten. 
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INLEDNING 

Under de senaste åren har bildande av ett kommunalförbund för gymnasieutbildning i samverkan 
diskuterats av kommunerna i Fyrkantsregionen i Norrbottens län. Då det fanns delade meningar 
om ett gymnasieförbund enades kommunerna om att utreda möjligheten m h a extern konsult. 

I rapporten summeras utredningen av nuläget för gymnasieskolorna i regionen och möjliga 
alternativ presenteras med exempel från andra regioner i landet. Förslag ges också på hur ett 
gymnasieförbund kan bildas. Utredningen genomfördes från maj till december 2014 av det lokala 
managementföretaget proNew AB. Se beskrivning av uppdrag och metod i bilaga 1. 

BAKGRUND  

Gymnasieskolans organisation har diskuterats flitigt de senaste åren i media och politik av flera 
anledningar, t ex elevernas sämre skolresultat, vikande elevunderlag, friskolor med ökande 
konkurrens, krav på lärarlegitimation och tilltagande lärarbrist i hela landet. Dessutom ökar 
kostnaderna för verksamheten samtidigt som nya investeringar krävs för t ex kompetens-
utveckling, start av nya program, IT-investeringar och utveckling av arbetssätt. Det är en ekvation 
som är svår att lösa.    

Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar i Sverige ha lika tillgång till utbildning inom den 
offentliga skolan oavsett geografisk hemvist och utbildningen ska vara likvärdig i hela landet. 

Den demografiska utvecklingen i landet med minskande antal ungdomar i gymnasieåldern och en 
utflyttning från landbygd till storstäder försvårar för kommunerna att driva gymnasieverksamhet 
med fortsatt hög ambitionsnivå. Då gymnasieskolans verksamhet finansieras genom statlig 
ersättning till kommunerna, med tillskott av kommunala skattemedel.  

Regeringens bedömning inför gymnasiereformen 2011 var att kommunernas kostnader skulle 
minska då undervisningen skulle effektiveras genom större grupper, färre håltimmar och 
förenklad schemaläggning samt färre elever som går ett år extra. Av den anledningen minskades 
bidragen till kommunerna för gymnasieskolans verksamhet. Gymnasiereformen medförde att 
skolor med större elevunderlag fick driftsfördelar och därmed kan bedriva mer kostnadseffektiv 
gymnasieverksamhet. Verksamhetens storlek underlättar planeringen och ger också 
huvudmannen möjlighet att kunna erbjuda eleverna fler program.  Kommuner i glesbygd har 
sämre förutsättningar. De måste anordna gymnasieprogram även för små elevgrupper eller 
bekosta elevens utbildning på annan ort. När eleverna läser på annan ort har kommunen inget 
inflytande över utbildningsinnehåll eller programkostnad. Sannolikheten att eleven flyttar tillbaks 
till hemorten efter utbildningen minskar också. 

Det fria valet för elever att söka gymnasieutbildning i annan kommun medför en ökad geografisk 
rörlighet, som gör att de kommunala gymnasieutbildningarna på hemorten konkurrensprövas. 
Det blir allt svårare för mindre kommuner att ha en hög ambitionsnivå för den kommunala 
gymnasieskolan, utan att samverka med andra kommuner. För att eleverna ska få en likvärdig 
utbildning till en likvärdig kostnad ökar kravet på samarbete och samverkan regionalt. Den ökade 
rörligheten medför att verksamhetsplaneringen blir osäkrare. Planerade program kan t ex inte 
starta om för få elever sökt utbildningen. Samtidigt måste huvudmannen ha framförhållning och 
planera för genomförandet av marknadsförda program med lärare, lokaler, utrustning och 
material innan de vet om utbildningen kan genomföras. En viss flexibilitet måste senare finnas för 
elever som hoppar av program på annan ort och vill återvända till hemorten. Det gör att resurser 
reserveras som sedan inte används, vilket kan upplevas som resursslöseri. 
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PROBLEMBESKRIVNING 

Kommunerna i 4-kanten har en organiserad samverkan redan idag för gymnasieskolornas 
antagningsverksamhet, men samverkan har inte utvecklats i den omfattning som avsågs när 
samverkansavtalet skrevs 2009. Avsikten var bl a att ta fram ett gemensamt programutbud. 
Nuvarande organisationsform kan vara ett hinder. Samverkansavtal innebär en frivillig 
samordning mellan kommunerna. För att ändra något måste parterna vara eniga samt ha politiskt 
mandat för förändringen, men samtidigt är varje kommun fortfarande suverän att själva besluta 
vad de vill göra. Syftet med samverkan är att alla kommuner ska ha nytta av att samarbeta genom 
förbättrade förutsättningar, men för att samverkans ska få avsedd effekt behöver mest lämplig 
organisationsform för samverkan diskuteras.  

Samtliga berörda vill erbjuda ungdomar i gymnasieåldern bästa möjliga utbildning och ge dem en 
god grund för deras framtida arbetsliv. Eleverna ska erbjudas gymnasieutbildningar utifrån hens 
intresse och förutsättningar. Hemkommunen är skyldig att betala för elevens utbildning, oavsett 
utbildningsort och huvudman. Gymnasieskolans resurser är avgörande för vilket programutbud 
som kan tillhandahållas lokalt. Elevens studieresultat avgör sedan hens framtidsmöjligheter, 
förutsatt att eleven slutför sin utbildning. Gymnasieutbildningen ska ge eleven erfarenhet av den 
bransch hen är intresserad av att arbeta inom (yrkesinriktade program) eller möjliggöra att hen 
kan studera vidare på högre nivå (studieförberedande program).   
 

FRÅGESTÄLLNING 

Den övergripande frågeställningen som är central i utredningen är: 

Hur kan ungdomar erbjudas bästa möjliga gymnasieutbildning i sin hemkommun eller i 4-kanten 
i framtiden?  

I dokument kring 4-kantssamverkan och av intervjuer med ansvariga politiker och chefer framgår 
att målsättningen är att utbildningarna ska vara av högsta möjliga kvalité samt anpassad till den 
lokala arbetsmarknaden. Förutsättningarna för att förverkliga målsättningarna analyseras.  

Två faktorer är kritiska för organisationen av gymnasieverksamheten i regionen och kan leda till 
en obalans mellan utbud och efterfrågan. Det är antal ungdomar och antal behöriga lärare. 
 

1. Antal behöriga ungdomar som kan söka till gymnasieprogrammen.  

Antalet invånare i åldern 16-19 år minskar i hela landet, från nästan 400 000 år 2008 till 300 000 
år 2015 enligt SCB. Sedan beräknas trenden vända uppåt igen. 

Den demografiska trenden för elever i gymnasieåldern har varit negativ i kommunerna i 4-kanten 
under en längre tid. Nu har trenden brutits och nedgången har planat ut. För fyra år sedan tog 
samverkanskansliet fram den senaste elevprognosen på regionnivå för 4-kanten. En uppdatering 
behöver göras då förutsättningarna har förändrats och den är inaktuell. Elevprognoser på 
regionnivå bör göras regelbundet.  

2004 fanns 5732 ungdomar i åldern 16-18 år i 4-kanten och 2014 var de 4977, en minskning med 
ca 750 personer.  2004 var antalet gymnasieelever 5575 och våren 2014 fanns ca 5269 elever i 
gymnasieskolorna i 4-kanten. Det var bara ca 300 färre. En större andel av ungdomarna i 
gymnasieåldern går möjligen ett utbildningsprogram idag än för tio år sedan eller så är det fler 
ungdomar från andra kommuner som läser ett gymnasieprogram i 4-kanten.   
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2. Antal behöriga lärare på arbetsmarknaden i regionen. 

Enligt den prognos som LTU gjorde 2013 för rekryteringsbehovet i Norrbottens län kommer 1/3 av 
arbetskraften att gå i pension t o m år 2025. 41 000 personer kommer att behöva anställas, därav 
550 gymnasielärare. Detta trots att antalet gymnasielärare beräknas minska med 160 – 250 
personer pga ändrade arbetssätt och effektivisering. Idag är totalt ca 1000 lärare anställda i 
gymnasieskolorna i länet och ca 560 lärare (700 inkl. vikarier) är anställda inom 4-kanten. 

Anpassningar av gymnasieverksamheterna i kommunerna i 4-kanten har gjorts utifrån minskande 
elevantal, med insikt om att övertaliga lärare kan behöva återanställas om något år. Redan nu är 
det svårt att få behöriga sökande till vissa lärartjänster, t ex yrkeslärare på byggprogram.  

Ur konkurrenssynpunkt är även antalet gymnasieskolor i regionen en viktig underliggande faktor. 
Enligt Skolverkets studier har antalet gymnasieskolor fortsatt öka i landet, fastän elevunderlaget 
minskar.  De flesta kommuner uppger att konkurrensen har lett till ökade kommunala kostnader 
och fler skolbyten, men också till bättre kvalitet i den egna verksamheten. Kostnaderna har ökat 
pga tomma platser, mer marknadsföring och satsningar på högre kvalité. 

I 4-kanten finns fristående gymnasieskolor endast i Luleå kommun, men med elever från hela 
regionen. Antalet elever i friskolorna har varit på samma nivå under en längre tid och är något 
minskande. Därför bedöms det inte vara en kritisk faktor för gymnasieverksamheterna i 4-kanten. 
Samtidigt är konkurrentanalyser viktiga att göra, för att förstå varför eleverna söker till deras 
utbildningar och vad de kan erbjuda som de kommunala gymnasieprogrammen saknar.  

Sammantaget leder det skiftande elevunderlaget och den ökande konkurrensen om både elever 
och lärare till behov av ökad långsiktighet vad gäller beslut och strategier i utbildningsnämnder 
och förvaltningar om programutbud och framtida organisation av kommunernas gymnasieskolor. 

 

NUVARANDE SAMVERKAN I 4-KANTEN 

Gymnasieskolorna i 4-kanten samverkar med målet att kunna erbjuda eleverna ett så brett 
utbildningsutbud som möjligt, oavsett hemkommun. Samverkan är formaliserat i ett 
samverkansavtal, det senaste från 2009-07-01 t o m 2013. Avtalet har förlängts ett år under 2014, 
i avvaktan på beslut om framtida samverkansorganisation. 

När samverkan inleddes 2006 visade elevprognoser kraftigt sjunkande elevunderlag under 
kommande år i kommunerna. När samverkan startade var syftet att få en långsiktigt hållbar 
utveckling i varje kommun och för 4-kanten som helhet. Visionen var att elevens behov och 
önskemål skulle sättas främst, men samverkan skulle också bidra till ett utbildningsutbud med 
högre kvalité till lägre kostnad. Ett brett utbud skulle erbjudas eleverna med ett basutbud i varje 
kommun med tydliga programprofiler.  

Det fastslogs i avtalet att utbildningarna i 4-kanten skulle vara av mycket hög kvalité och stå sig väl 
vid fördjupade nationella och internationella jämförelser. I avtalet fastslogs även att ”varje 
kommun ansvarar och beslutar om förändring av utbildningsutbud, förläggning och 
dimensionering av utbildningar”, men i samråd med 4-kantens ledningsgrupp som ska informeras 
i god tid före beslut om förändringar (senast 1:a april året före utbildning startar). Under det 
första året omfattade samverkan tre kommuner: Boden, Luleå och Älvsbyn. Piteå kommun anslöt 
sig till samverkan efter ett år. 
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Ett samverkanskansli inrättades för att sköta gemensam antagning till gymnasieprogrammen och 
samordning av utvecklingsarbetet utifrån avtalet inom 4-kanten. Det placerades i Luleå och 
bemannades av två anställda, en handläggare och en utvecklingsledare. Kansliet sammanställer 
antagningsstatistik för den första och slutliga antagningen. Den publiceras på 4-kantssamverkans 
hemsida. Kansliet samordnar även marknadsföringen i en programkatalog samt samordnar t ex 
informationsinsatser om gymnasieskolans program. Arbetet utförs tillsammans med 
gymnasiecheferna i varje kommun. Idé- och erfarenhetsutbyte för skolans personal är ett viktigt 
utvecklingsområde enligt avtalet, liksom gemensamma insatser för kompetensutveckling. Olika 
initiativ har tidigare tagits för att öka erfarenhetsutbyte mellan skolorna, men under de senaste 
åren har inte gemensamma aktiviteter för gymnasieanställda ordnats av samverkanskansliet.   

Insikten fanns att stora insatser skulle krävas lokalt, kommunalt och övergripande i 4-kanten för 
att förverkliga visionen. Tanken var att 4-kantens kansli skulle kunna tillhandahålla service med 
bättre bredd, djup och kvalité till gymnasieskolorna, än varje kommun. 4-kanten som region skulle 
också kunna få större genomslagskraft i omvärlden, än som enskild kommun. 

Samverkan har utvärderats utifrån avtalet 2008 och 2013. Frågan om samverkansavtalet är till 
nytta för eleverna i 4-kanten har varit i fokus och den har besvarats med ja i utvärderingen. 
Årligen presenteras statistik om sökande till program, antagning, avhopp och studieavbrott i 
kommunerna samt rörlighet mellan kommunerna. Materialet sammanställs av utvecklingsledaren 
på samverkanskansliet. Hon följer även upp mål 1 och 2 i avtalet, med årliga elevenkäter till 
samtliga elever i årskurs 9 om nöjdhet med information inför val av gymnasieprogram och 
fokusgrupper i varje kommun följt av enkäter till alla elever som går ett gymnasieprogram i en 
annan kommun. Detta i syfte att öka elevernas inflytande.  

Varje kommun gör idag interna prognoser och uppföljningar av den egna gymnasieverksamheten. 
Det övergripande fyrkantsperspektivet förmedlas genom det material som utvecklingsledaren tar 
fram för fyrkantssamverkan. En gemensam elevprognos för gymnasieskolan i 4-kanten gjordes 
2007 och 2010 t o m 2024. Prognoserna baserades på en beräkningsmodell utgående från antalet 
ungdomar i gymnasieåldern, men beaktade troligen även faktorer som elevernas tidigare val av 
skola/program samt bedömningar av antal avhopp och omval. Någon uppdatering av prognoserna 
har inte gjorts för regionen, utan eventuellt endast av respektive kommuns ekonom. Under de 
första åren med samverkansavtalet fanns en arbetsgrupp med ekonomer från alla fyra kommuner 
som tillsammans utformade den nuvarande modellen för interkommunalersättning och 
diskuterade faktorer som skulle ingå i prognosmodellen. Uppföljningen av den interkommunala 

Fem mål med samverkan nämns i avtalet;  
1. information om studievägledning: - Eleverna ska vara nöjda med informationen. 
2. 4-kantens skolor ska vara ledande i Sverige gällande kvalitén på utbildningarna:  

- Eleverna ska i genomsnitt ha högre resultat än riksgenomsnittet.  
- Eleverna ska vara nöjda med sin utbildning och lärmiljö.   

3. Öka elevernas inflytande. Målvärde eller mätmetod har inte fastställts.  
4. All utbildning och dess institutioner skall vara utvecklingsbenägna genom: Samverkan i olika 
nätverksgrupper ex: rektorer, studie- och yrkesvägledare, lärare, gemensamma programråd i syfte att 
höja kvalitén i utbildningarna för eleverna. Skolorna i 4-kanten ska ha ett ömsesidigt utbyte med 
arbetslivet. Målvärde eller mätmetod har inte fastställts. 
5. 4-kantens gymnasiesamverkan ska bidra till kostnadseffektivitet i kommunerna.  
Målvärde eller mätmetod har inte fastställts. 
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ersättningen görs nu av ansvarig ekonom för gymnasieverksamheten i Luleå, som skickar ut 
material till övriga kommuner. Någon arbetsgrupp på personalområdet har inte funnits. 

Ett hinder som stoppat upp utvecklingen av den konkreta samverkan mellan kommunerna har 
varit nya regler och reformer som har genomförts de senaste åren. Nya regler i t ex skollagen 
(2010:800) och gymnasieförordning (2010:2039) gör att samverkan över kommungränserna med 
genomförande av olika utbildningsprogram kräver en anpassning av organisationsformen för att t 
ex betyg ska kunna sättas. Myndighetsutövning i gymnasieskolan ska utföras av en och samma 
huvudman. Det är en anledning till att bildande av ett kommunalförbund i 4-kanten har 
diskuterats de senaste åren. Utvecklingsledare sammanställde 2013 ett informationsmaterial i 
foldern ”Kommunalförbund för gymnasierna i 4-kanten?”efter den senaste utvärderingen av 
samverkan och inför ett eventuellt utökat samarbete. Hösten 2013 informerades anställda på 
gymnasieskolorna i kommunerna om alternativet att bilda ett gymnasieförbund i 4-kanten. 
Reaktionen på förslaget har varierat, vilket exempelvis framgår av svaren i den webbenkät som 
har gjorts som en del av utredningen. Se bilaga 2.   
 

GYMNASIEUTBILDNING I 4-KANTEN  

När 4-kantsregionens gymnasieverksamheter analyseras som en helhet framkommer styrkor  
och svagheter som kommunerna bör beakta vid beslut om framtida samverkansorganisation.  

Tabellen nedan ger en första bild av nuläget.  

Tabell 1.  Grunduppgifter om gymnasieskolorna i 4-kanten.  
(Källa: uppgifter från gymnasiechefer samt Skolverketsdatabas Siris, 2013)  
 

kostnad/elev 

totalt
under-
visning

Boden Björknäs gymnasium 4 880 95,8 97 300 51 900
Luleå Gymnasiebyn 9* 2336 200,2 93 000 41 400

Fristående gymnasier 3 394 34,8
Piteå Strömbackaskolan 5 1320 113,7 105 100 54 000

Grans naturbruksskola 1 125 20,6
Älvsbyn Gymnasieskola 1 214 28,3 128 100 71 200
4-kanten SUMMA 14 5269 493,4 105 875 54 625

gymnasieskolakommun
antal 
RO

antal 
elever

antal 
lärare

 
* inkl. rektor för gymnasiesärskolan fr o m 1 januari 2015 

Inom 4-kanten fanns 2013/2014 5269 gymnasieelever och 23 rektorer med ansvar för deras 
utbildning. För undervisningen på programmen fanns ca 500 lärartjänster. Totalkostnaden per 
gymnasieelev varierade från 93 000 kr i Gymnasiebyn i Luleå till 128 100 kr för en gymnasieelev i 
Älvsbyn. Totalkostnaden var 35 000 kr högre per elev i Älvsbyn än i Luleå. Kostnaden för Älvsbyns 
kommun för undervisningen var 170 % av kostnaden i Luleå kommun eller 30 000 kr mer per elev.  

 
När vi beskriver nuläget inom olika områden för gymnasieverksamheterna i de fyra kommunerna 
följer vi flödet i figuren nedan, för att behålla elevfokus även då verksamhetens förutsättningar 
analyseras. Oavsett synsätt är det viktigt att utgå från eleven när gymnasieskolan diskuteras. 
Sambandet mellan elev och gymnasieverksamhet tydliggöras med en figur. Figuren visar elevens 
väg från val av gymnasieprogram på en gymnasieskola till ett arbete.  
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Figur 1. Elevens väg från grundskolan via gymnasieskolans utbildningsprogram till arbetsmarknaden 
 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 
Figuren beskriver flödet för elever som väljer gymnasieprogram tills hen avslutar utbildningen, 
med eller utan slutbetyg. Efter examen kan hen antingen söka arbete inom en viss bransch eller 
fortsätta studera på en högre utbildningsnivå. Figuren är en förenkling av verkligheten, men då 
gymnasieverksamheterna är till för eleverna och är de utgångspunkten för utredningen. 

 

ELEVER 

Idag finns ca 5 270 elever i gymnasieskolorna i 4-kanten och 1688 av dem har börjat i årskurs 1.  

 
Tabell 2. Antagning, omval och rörlighet 2014. Källa: 4-kantens samverkanskansli, sep 2014. 

Elever              /                 läsår 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Sökande 2852 2439 2261 2100 2119 
Antagna 2082 1868 1768 1709 1688 
Sökande som gjort avbrott/omval  18% (437) 16 % (350) 19% (400) 17% (354) 
Antagna av de som gjort omval  16%, 305 14% (235) 16% (268) 15% (271) 
Rörlighet 4-kanten, kommunala GY  551 553 580 544 
Rörlighet 4-kanten, fristående GY  174 129 103 105 
Till Grans  32 41 46 22 
Till andra kommuner  108 89 75 93 
Från andra kommuner  127 103 103 111 

 
17 % av de som sökte till ett gymnasieprogram i 4-kanten hade tidigare börjat på ett annat 
program, men avbrutit studierna och gjort ett omval. 70 av dem antogs inte på nytt. 

Elevernas rörlighet inom 4-kanten har de senaste fem åren legat kring 550 elever till kommunala 
gymnasieskolor och drygt 100 till friståendeskolor i Luleå. Ca 90 elever har sökt utbildningar 
utanför 4-kanten och ca 110 har sökt sig till 4-kanten, vilka utbildningar som har lockat dem finns 
inte sammanställda uppgifter om. 

  

  

VAL 
ELEV ARBETSMARKNAD 

STUDIE-
RESULTAT    GYMNASIEPROGRAM 

        GYMNASIESKOLA 

BUDGET/PERSONAL/ 
ARBETSORGANISATION 

STUDIE-
RESULTAT    GYMNASIEPROGRAM 

        GYMNASIESKOLA 

BUDGET/PERSONAL/ 
ARBETSORGANISATION 

STUDIE-
RESULTAT    GYMNASIEPROGRAM 

        GYMNASIESKOLA 

BUDGET/PERSONAL/ 
ARBETSORGANISATION 

        GYMNASIESKOLA 

BUDGET/PERSONAL/ 
ARBETSORGANISATION 

STUDIE-
RESULTAT    GYMNASIEPROGRAM 
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Fristående 
gymnasium 

Figur 2.  Elevflöden mellan gymnasieskolori 4-kanten 2013. Källa: SIRIS i oktober läsåret 2013/2014. 
 

 
Elevflödet inom 4-kanten framgår av figuren ovan. De flesta pendlar till Luleå, men inpendlande 
elever finns till alla kommuner.   
 

GYMNASIESKOLORNA 

Den kommunala gymnasieutbildningen inom 4-kanten drivs av fem huvudmän. Gymnasieskolorna 
är Björknäsgymnasiet i Bodens kommun, Gymnasiebyn i Luleå kommun, Älvsbyns gymnasium i 
Älvsbyns kommun och Strömbackaskolan i Piteå kommun samt Grans naturbruksskola i Piteå med 
Norrbottenslänslandsting som huvudman.   

Samordningen av verksamheterna i de kommunala gymnasieskolorna beskrivs i nästa figur.  

Figur 3.  Gymnasiesamordning i 4-kanten 

Bodens kommun Luleå kommun Grans (NLL) Piteå kommun Älvsbyns kommun 

 
 

 

 

Samverkan mellan gymnasieskolorna sker idag till stor del via samverkanskansliet. Mycket av 
kontakterna med kansliet handlar om elevers ansökningar/antagning till programmen. 

Gymnasiesärskolan är integrerad i de kommunala gymnasieskolorna. Gymnasiesärskoleeleverna 
från Älvsbyn pendlar idag till Boden, då kommunen köper platser åt dem. Fyrkantens samverkans-
kansli är placerat i Luleå. Kansliet har två anställda, en antagningsenhet och en utvecklingsledare 
som samordnar utvecklingsinsatser och gör uppföljningar av avtalet. Ledningsgruppen för 4-
kantssamverkan består av ordföranden för barn- och ungdomsnämnderna i kommunerna och 
skolcheferna. Dessutom finns ett arbetsutskott/utbildningsgrupp bestående av gymnasiecheferna 
i kommunerna. Grupperna träffas en gång i månaden, ofta gemensamt.  

Samverkanskansli/ 
Antagningsenhet 
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I regionen finns idag två fristående gymnasieskolor i Luleå; Luleå praktiska gymnasium och NTI-
gymnasiet. Norrlands Entreprenörsgymnasium lades ner sommaren 2014 och eleverna i pågående 
utbildningar integrerades i den kommunala verksamheten i Luleå kommun.  
 

PROGRAMUTBUD 

Idag anordnas gymnasieutbildning av varje kommun i 4-kanten, med delvis olika program.  
Utbudet styrs till viss del av staten, då 18 nationella program måste tillhandahållas. De kan dock 
utföras i hemkommunen eller på annan ort. 

De nationella programmen är antingen studieförberedande (6) eller yrkesförberedande (12).  
60 olika inriktningar är möjliga på de nationella programmen, som kan börja första, andra eller 
tredje året. Därutöver kan kommunen anordna lokala inriktningar och program som 
spetsutbildningar eller särskilda program med riksintag. Elever som inte är behöriga att söka till 
nationella program kan gå ett av fem möjliga introduktionsprogram som är individuellt 
anpassade. Inriktning på program väljs oftast inför år två och det kan då bli aktuellt för eleven att 
gå en utbildning på annan ort.  

Tabell 3.  Kommunala gymnasieutbildningar i 4-kanten hösten 2013. Källa:4-kantens antagning 2013/2014. 

GY4
Boden Luleå Piteå Älvsbyn Totalt

Högskoleförberedande nationella program/inriktningar 5 10 8 5 28
Yrkesinriktade nationella program/ inriktningar 5 10 11 2 28
Totalt nationella program/ inriktningar 10 20 19 7 56
Övriga utbildningsprogram (som delvis ingår i samverkan*) 11 4 15
Totalt antal utbildningsprogram gymnasiet fyrkanten 10 31 23 7 71

Gymnasieutbildningar
Kommun

 
* Program utanför samverkan: gymnasiesärskola, naturbruksprogram, NIU-program, introduktionsprogram. 

Inför hösten 2013 fanns totalt 71 studievägar som ungdomar antogs till, enbart i de kommunala 
gymnasieskolorna i 4-kanten. Om alla utbildningsalternativ räknas som eleverna antagits till så är 
det 102. En viss obalans finns mellan antalet antagna och sökanden. Sammanställningar av 
programutbudet i 4-kanten presenteras i bilaga 2 med basfakta som antal lediga platser för 
program som redovisas i antagningsstatistiken år 2013/2014 och 2014/2015 samt program på 
varje ort som ingår i det nuvarande samarbetet. 

Beräkningen i tabell baseras på antagningsstatistik till gymnasiets årskurs 1 år 2014. Om man 
däremot räknar alla nationella och individuella program som erbjuds på skolan så blir det 
betydligt fler.  Se tabellen nedan.  

Tabell 4.  Program enligt Siris elevstatistik för läsåret 2013/2014 för gymnasieskolorna. 

Kommun
Antal 
elever

Antal 
studie-
vägar 

Antal 
individuella 

program (IM)

Antal IM 
med 

elever

Antal 
IM-

elever

Andel 
IM-

elever

Boden 880 30 6 2 104 12%
Luleå 2730 64 7 3 153 6%
Piteå 1445 60 14 3 71 5%
Älvsbyn 214 21 2 1 27 13%
Totalt 5269 175 29 9 355 7%  

Enligt Skolverkets elevstatistik fanns sammanlagt 175 olika studievägar inom de kommunala 
gymnasieskolorna i 4-kanten, då är Naturbruksprogrammen inkluderade och 29 individuella 
programvarianter. Elever på IM-program står för de flesta studieavbrotten från program. 
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En planering görs i varje kommun av vilket programutbud som ska tillhandahållas. En viss 
specialisering finns avseende vilka programinriktningar som finns i vilken kommun. Fordons- och 
transportprogrammet finns i Boden, men inte längre i Luleå. Älvsbyn har startat ett program i 
hotell och turism, vilket inte finns i andra kommuner. Försök med riksrekryterande program och 
spetsutbildningar har beslutats i varje kommun och en konkurrenssituation finns avseende t ex 
dansutbildningar mellan Luleå och Piteå. Programutbudet är i viss mån samplanerat, med 
information till övriga kommuner inför förändringar. Det kommunala programutbudet 
presenteras i en gemensam programkatalog.   
 

SKOLORNAS PROFILER 

Kommunerna har olika förutsättningar för att bedriva gymnasieverksamhet och det avspeglas i 
arbetsorganisation och programutbud. Stora skillnader finns avseende geografi, historia, ekonomi 
och demografi. Varje kommun har sin lokala prägel, vilket återspeglas i gymnasieverksamheten.  
Skillnaderna är inte så stora avseende programutbudet, då skolor har ungefär samma program. 

Luleå är centralort i regionen med en ökande befolkning och den största gymnasieskolan med 
flest utbildningsprogram. De är geografiskt samlade inom ett område och har ett stort program 
utbud; studieförberedande program, yrkesinriktade program, spetsutbildning i t ex matematik 
och specialutbildningar med riksintag.  

Boden har varit en utpendlingskommun till Luleå, men trenden har vänt. Färre ungdomar pendlar 
till Luleå idag. Flera yrkesinriktade program finns för pojkar som har gott renommé. I kommunen 
finns många ensamkommande flyktingbarn i gymnasieåldern, som behöver både 
språkundervisning och individuell introduktion.   

Piteå har en lång tradition av att anordna yrkesinriktade program på gymnasienivå och de har 
elever med nästan lika många studievägar som i Luleå fastän antalet program elever antogs till i 
höst är betydligt lägre. Byggnaderna har en lång historia och de har välutrustade t ex 
verkstadslokaler. I kommunen finns även gymnasieprogram på Grans naturbruksskola. 
Gymnasieskolorna samarbetar inte med varandra i någon större utsträckning, då de har olika 
huvudmän. 

 I Älvsbyn har en stor del av eleverna av tradition fått sin gymnasieutbildning i Piteå. Idag är den 
lokala gymnasieskolan samordnad med vuxenutbildningen med lärare som arbetar i båda 
skolformerna. Det har gett positiva effekter på flera sätt, vilket avspeglas i lägre 
verksamhetskostnader än tidigare. 
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KONKURRERANDE MARKNAD 

Den kommunala gymnasieskolan på hemorten konkurrerar med utbildningsutbudet på andra 
orter, i kommunal och privat regi. Dilemmat för mindre kommuner är att utbildningsönskemålen 
är lika skiftande som i en större kommun. Optimalt bör programutbudet vara matchat så att 
samtliga elever får den gymnasieutbildning som de önskar på hemorten, så att elevens studie-
motivation är maximal och chansen ökar att de stannar på orten efter utbildningen. Det 
förutsätter att kommunen har obegränsade resurser för att tillgodose alla utbildningsönskemål. 
Det som i praktiken avgör vilket programutbud som kommunen kan tillhandahålla inom den egna 
gymnasieskolan är tillgången på behöriga lärare i olika ämnen och kostnaden för att anordna den 
aktuella utbildningen det aktuella läsåret. Arbetsorganisation blir avgörande för kostnad per 
utbildningsplats och utifrån antalet förstahandssökande beslutas om det är möjligt att anordna 
utbildningsprogrammet ett visst läsår.  

Gymnasiehuvudmännen konkurrerar om eleverna genom att bedriva en utbildning med så hög 
kvalité som möjligt i en omgivning där eleverna trivs, så att de kan nå goda studieresultat och 
programmet får ett positivt rykte bland elever och anhöriga.Problemet för kommunerna är 
svårigheten att hävda sig i konkurrensen och behålla så stor andel som möjligt av kommunens 
ungdomar med det programutbud som de kan erbjuda på ett kostnadseffektivt sätt. 
Konkurrensen skärps med fler aktörer och elever som söker nya utbildningsvägar.  

Tabell 5. Gymnasieprogram som lockar sökanden från annan ort, antagning läsåret 2013.  
Källa: Lokal antagningsstatistik 4-kanten 2013.  

Elever Därav till

Program
totalt 
antal Boden Luleå Piteå Älvsbyn

Fordons- och transport 23 74% 26%
Estetiska 21 10% 52% 38%
Ekonomi 19 89% 11%
Samhällsvetenskap 19 5% 84% 5% 5%
Naturvetenskap 17 47% 24% 29%
Teknik 9 33% 22% 44%
Handels- och administration 8 38% 63%
Hotell- och turism 8 100%
Restaurang- och l ivsmedel 8 13% 88%
Vård- och omsorg 8 50% 25% 13% 13%
Hantverk- Frisör 7 100%
Bygg- anläggning 6 17% 83%
Barn - och Fritid 6 50% 50%
Humanistiska 6 100%
Flyg/Helikopter teknik 6 100%
El- och energi 4 25% 75%

ESTDAN0SR 4 50% 50%
Hantverk - Textil och design 4 100%

ESMUS0SR 2 100%
ESTEA0SR 2 100%

Industritekniska 2 100%
Spetsutbildning i matematik 2 100%
VVS- och fastighet 2 50% 50%

SUMMA 193 13% 55% 22% 10%
193 25 106 43 19  

 

Orsaken till varför en elev väljer att pendla eller flytta till en annan ort för en gymnasieutbildning 
kan bero på flera faktorer. Sökmönstren behöver studeras på lokal nivå, för att på sikt kunna 
påverka flyttströmmarna. Det är också viktigt att analysera vad som är avgörande för elevens val 
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av utbildningsprogram och hur studiemotivationen varierar under programmet, orsaker till omval 
eller avhopp eller att studier inte avslutas inom avsedd tid. Det behöver göras för att effektivisera 
planeringsarbetet och marknadsföringen, så att rätt antal platser finns och fler söker rätt 
utbildning från början. I praktiken har det t ex visat sig att flera elever hoppar av program i början 
av varje läsår och återvänder till hemkommunen pga lång restid mellan hem och skola. Eftersom 
gymnasieelever är ortens framtida arbetskraft kan det lokala näringslivet ha önskemål om särskild 
gymnasieutbildning eller antal platser på ett program vid behov av arbetskraft.  

Ett regionperspektiv på gymnasieutbildning finns till viss del redan idag i 4-kanten, då 
programutbudet presenteras för eleverna i en gemensam utbildningskatalog. Ansökningarna 
hanteras av en gemensam enhet, men efter antagning fördelas eleverna över skolorna i regionen 
eller så flyttar de till andra kommuner. De kommunala skolorna konkurrerar inbördes om 
gymnasieeleverna med närliggande friskolor och andra skolor längre bort i landet. Men 
hemkommunen har fortsatt betalningsansvar och uppföljningsansvar för alla elever skrivna i 
kommunen i gymnasieåldern.   
 

EKONOMI 

Gymnasieskolorna i 4-kanten har i nuläget en ekonomi som är i i balans. Efter den tidigare 
elevminskningen har olika besparingar och omfördelningar har gjorts för att få budgeten i balans. 
Någon direkt övertalighet finns inte i någon av kommunerna idag. Personalneddragningar har 
gjorts försiktigt med insikt om att behovet av lärare kommer snart att öka. 

 
Tabell 6.  Gymnasieskolornas kostnader 2014. Källa: gymnasieekonomerna i 4-kanten. 

 

Uppgifter för år 2014, miljoner kr Boden Luleå Piteå Älvsbyn GY 4
Gymnasieskolans nettokostnader 114,2 225,76 158,6 22,85 521,41
Budgetprognos 2,2 3,6 2 0 7,8
Personalkostnader 55,4 135,75 96,59 17,19 304,93
Personalkostnadernas andel av gymnasiets 
budget, % 

49% 60% 61% 75% 58%

Skolornas totala budget 555 1 590 776,46 161,89 3083,35
Kostnader för gymnasieskolans verksamhet i 
relation til den totala utb.verksamheten, % 

21% 14% 20% 14% 17%

kommunens årsbudget 2194,4 4060 1857,4 490 8601,8
Kostnader för gymnasieskolan i relation till 
kommunens totala kostnader, % 

5% 6% 9% 5% 6%
 

 
I Piteå får gymnasieskolan en större andel av kommunens totala budget än i övriga kommuner,  
9 % istället för 5-6%. Personalkostnaderna utgör 49–75% av gymnasieskolans kostnader.    
  

Tabell 7.  Gymnasieskolornas lokalyta och årshyra 2014. Källa: gymnasieekonomerna i 4-kanten. 

Uppgifter för år 2014 Boden Luleå Piteå Älvsbyn GY 4
Lokalyta till undervisning, kvm 25 000 42 741 33 003 3 190 103 934

Total årshyra, miljoner kr 19 49,5 26,9 1,6 97,4  
 
Hur stora lokaler gymnasieskolorna har varierar, liksom årshyran.  
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Tabell 8.  Inventariekostnader och uppskattade framtida behov 2014. Källa: gymnasieekonomer i 4-kanten. 

Uppgifter för år 2014, 
miljoner kr

Boden Luleå Piteå Älvsbyn GY 4

Fastigheter, 
**framtida ombyggnad

annan förv.
**2,2

annan förv.
**19 

annan förv. annan förv.
**0,5 **21,7

undervisningsinventarier 2,2 3 3 0,15 8,35
IT annan förv. annan förv. annan förv. annan förv. annan förv.  

 
Behovet av att införskaffa nya inventarier och utrustning skiljer sig också mellan skolorna, då 
programmen kräver olika mycket utrustning och har startat vid olika tidspunkter. Senaste större 
investeringarna som har gjorts avser IT-utrustning, men det går inte på skolans budget. Viss 
överkapacitet avseende lokaler och utrustning kan finnas på program som pga för få sökanden 
inte har kunnat starta det här läsåret. 

För att få en korrekt bild av de totala kostnaderna för gymnasieskolorna behöver en 
grundläggande inventering göras för att bryta ut kostnader som nu är utspridda på olika 
förvaltningar.  
 

Diagram 1. Kostnader per elev 2013.  Källa: Skolverkets databas Siris. 

 

 

 

 

Kostnadsutvecklingen inom gymnasieskolorna i 4-kanten har sakta stigit under de senaste 10 
åren. Samtliga gymnasieskolor i 4-kanten har lägre kostnader än genomsnittet i länet. 

Tabell 9.  Gymnasieskolornas 2004-2013. Källa: SIRIS, Skolverket. 

Boden 2004 1067 94904 51907 88900 14900 48600 3300 4400 460 17200
2013 906 90201 45202 99600 21300 49900 4100 15600 1430 7200

Förändr. 2004-2013 -161 -4703 -6705 10700 6400 1300 800 11200 970 -10000
Luleå 2004 2776 230083 94040 82900 25400 33900 3600 4400 1340 14300

2013 2457 236135 107585 96100 22200 43800 5500 6400 2820 15400
Förändr. 2004-2013 -319 6052 13545 13200 -3200 9900 1900 2000 1480 1100
Piteå 2004 1579 126617 57981 80200 15800 36700 3700 5500 1330 17000

2013 1345 147257 75550 109500 18400 56200 5200 9000 1920 18800
Förändr. 2004-2013 -234 20640 17569 29300 2600 19500 1500 3500 590 1800
Älvsbyn 2004 224 18153 8956 81200 13100 40100 4500 11400 1130 11000

2013 207 23194 12689 112300 13900 61400 6400 8900 3390 18300
Förändr. 2004-2013 -17 5041 3733 31100 800 21300 1900 -2500 2260 7300

år Totalt

Totala kostnader 
(tusentals kronor) Kostnader per elev (kronor)

ÖvrigtElevhälsa
Lokaler och 
inventarier Undervisning Skolmåltider

Läromedel, 
utrustning, 
bibliotek

Genomsnittligt 
antal elever eller 
inskrivna barn Totalt Undervisning

 

En grov analys av kostnadsutvecklingen visar att kostnaderna på de flesta områden har ökat i kommunerna. 
Det finns undantag, t ex kostnad för lokaler och inventarier i Luleå och läromedel i Älvsbyn.  

Boden 
4-kanten 

länet 

Älvsbyn 
Piteå 

Luleå 
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PERSONAL 

2013/2014 var 559 lärare anställda inom gymnasieskolorna i 4-kanten på 492 tjänster enligt 
Skolverkets statistik. Därutöver anlitar varje kommun korttidsvikarier, samt övriga anställda som 
skolledare/rektorer, studie- och utvecklingsledare, administrativ personal, vaktmästare m fl.  

Tabell 10.  Antal tjänster (årsarbetare) i gymnasieskolorna i oktober 2013.  Källa: SIRIS Skolverket. 
 

2013
kommun 

/heltidstjänster

Totalt lärare, 
skolledare, 
rektor

Skol-
ledare
/rektor Lärare

Lärare, 
kvinnor %

Lärare, 
m.ped. 
Högskole-
examen %

Lärare m. 
specialped. 
Högskole-
examen

Elever per 
lärare

Studie- och 
yrkesvägledare 
(SYV)

Elever per 
SYV

Boden 99,6 3,8 95,8 50,7 87,5 5,1 9,2 3,0 293,3
Luleå 207,0 6,8 200,2 58,3 86,2 5,7 11,7 6,2 376,8
Piteå 118,0 4,3 113,7 48,9 85,5 3,6 11,6 3,5 377,1

Älvsbyn 28,8 .. 28,3 78,5 79,3 .. 7,6 .. 214,0
4-kanten 453,4 14,9 438,0 59,1 338,5 14,4 10,0 12,7 315,3

Luleå friskolor 34,8 .. 32,1 45,4 56,5 .. 12,3 .. 788,0
Piteå Grans 21,6 .. 20,6 62,0 72,7 .. 6,1 .. 125,0  

Observera att t ex gymnasiesärskolan inte är inräknad.  
 
Lärarlegitimation och få sökande till lärarutbildningarna har gjort att kompetensförsörjning är ett 
problem för kommuner i hela landet. I 4-kanten är situationen hanterbar än så länge. 

Under vårterminen 2014 tog Skolverket fram statistik avseende lärare med legitimation i landet. 

 
Tabell 11. Lärarsituationen avseende behörighet våren 2014.  Källa: SIRIS Skolverket. 
 
 

Antal 
behöriga 
lärare

Antal 
behöriga 
lärare Totalt antal

Totalt Totalt
som inte 
tjänstgör

som inte 
tjänstgör

behöriga 
lärare

antal
totalt 
antal

 andel 
(%) antal

andel 
(%) antal antal

andel 
(%) antal

andel 
(%)

i gymnasie-
skolan

som 
lärare

i gymnasie-
skolan

Riket 32 581 16 907 52 15 674 48 27 013 14 710 55 12 303 46 35 118 10 357 52 025
BD 994 506 51 488 49 848 437 52 410 48 . . .
Boden 102 54 53 48 47 96 52 54 44 46 . . .
Luleå 254 145 57 109 43 232 133 57 99 43 . . .
Piteå 162 85 53 77 48 134 71 53 64 47 . . .
Älvsbyn 41 28 68 13 32 30 21 70 9 30 . . .

Samtliga 
lärare 
och 
ämnen

Därav med 
behörighet

Därav utan 
behörighet

Tjänstgörande lärare Heltidstjänster
Därav med 
behörighet

Därav utan 
behörighet

 
 
Det finns sammanlagt 559 lärare i 4-kanten och 53-68% av lärarna är behöriga, dvs. har fått ut sin 
legitimation. Av 492 heltidsarbetande lärare var 54-70% behöriga. 

Möjliga felkällor för uppgifterna i tabellen är att lärare som väntar på att få ut sin behörighet inte 
är medräknade. Om skolan efter att lärare har fått legitimation inte har anmält ändringen till 
Skolverket finns de inte med i statistiken som behöriga lärare.  

En kartläggning av befintlig personals pensionsavgångar vid ett närmare samarbete inom 4-
kantens kommuner i kompetensförsörjningsfrågor är en möjlig utveckling. Se bilaga 4. 
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ARBETSORGANISATION 

Enligt den nya skollagen (Gy2011) ansvarar rektorn för organisation och personal inom 
gymnasieprogrammen samt betygsättning. Huvudmannen ansvarar för att en lika hög kvalité hålls 
som i andra gymnasieskolor och att kvalitén motsvarar skollagens krav. Det är huvudmannen som 
planerar, följer upp och utvärderar gymnasieskolans verksamhet. 

Alla skolor ska ha gemensamma läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. I de nationella 
programmen finns gymnasiegemensamma ämnen som alla elever läser. Det är engelska, historia, 
idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och 
svenska/svenska som andra språk. Sedan finns andra ämnen som är specifika för det aktuella 
programmet. Skolornas gemensamma läroplaner och gymnasiegemensamma ämnen underlättar 
samarbete mellan olika program och lärare. Det är dock viktigt att det finns en struktur som 
möjliggör samarbeten och incitament som stödjer samverkan mellan olika program eller skolor. 

Skolorna inom 4-kanten samverkar idag i relativt begränsad omfattning inom och över 
huvudmannaskapsgränser. Ett mindre antal utbildningar träffar sina kollegor regelbundet i 
utbildningsbranschråd. Ett gott exempel är fordons- och transportprogrammet i Boden och Piteå.  
Vård- och omsorgscollege och teknikcollege är andra goda exempel på samarbeten i organiserad 
form, som startats under de senaste åren. Kontakten mellan gymnasieskolorna och näringslivet 
varierar mellan kommunerna, men är väl utvecklat i t ex Piteå. Det underlättar arbetet med att 
hitta praktikplats för eleverna på yrkesförberedande program.   
 

UTBILDNINGSRESULTAT 

Varje skola redovisar verksamhetsmål som sammanställs av SCB och Skolverket publicerar dem i 
databasen SIRIS (siris.skolverket.se). I vilken grad målen uppfylls kan bli en konkurrensfördel för 
skolan, eftersom elever och anhöriga kan se varje skolas utbildningsresultat. Där framgår t ex 
elevernas genomsnittliga betyg på varje program/skola, genomströmningen på skolans program 
(antal elever som slutfört utbildningen på 3 eller 4 år), kostnader per utbildningsplats m m. 
Effekten av undervisningen för eleverna kan också utläsas i den officiella statistiken via nyckeltal 
som t ex antal gymnasieelever med slutbetyg, andel elever med behörighet till högskola och hur 
många av dem som går vidare till högskolan direkt efter gymnasiet, antal elever som är etablerade 
på arbetsmarknaden efter två år, antal elever som har påbörjat högskolestudier efter tre år.   

Tabell 12. Indikatorer från Skolverkets databas Siris, 2013. 

Kommuner
Gymnasie-
frekvens %

Elever antagna 1:a 
handsval (%)

Elever som 
fullföljt 

utbildning inom 
3 år (%)

 Betygspoäng 
efter 

utbildning, 
genomsnitt

Elever i arbete 
eller studerar 2 

år efter 
utbildning (%)

2013 2013 2013 2013 2012
 medelvärde Sv. kommuner 75 85 80 13,8 67
4-kantens gymnasium medel 75 85 78 14 65

 Boden 77 85 74 14,0 69
 Luleå 70 83 78 14,4 57
 Piteå 72 85 87 13,7 66

 Älvsbyn 81 89 73 13,7 70  

Gymnasieskolorna i Boden och Luleå hade ett betygsgenomsnitt över riket läsåret 2013/2014. 
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För intern verksamhetsstyrning och uppföljning av beslutade åtgärder bör ett antal process- och 
resultatindikatorer väljas ut och följas, för att utläsa om vidtagna åtgärder har någon effekt på 
utbildningens resultat.  

Diagram 2.  Genomsnittlig betygpoäng i slutbetygen från gymnasieskolorna i 4-kanten år 2004 - 2013. 

12,0
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Tabell 13. Genomsnittlig betygspoäng i gymnasieskolorna, 2004-2013. Källa: Skolverkets databas Siris, 2013. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sv. kommuner 13,9 13,9 14,0 13,9 13,9 13,9 13,8 13,9 13,8 13,8
 Boden 14,2 14,5 14,4 14,3 13,7 14,1 14,5 14,1 13,5 14,0
 Luleå 14,4 14,4 14,5 14,4 14,4 14,3 13,9 14,0 14,2 14,4
 Piteå 13,7 14,0 14,1 13,6 13,8 13,7 13,9 13,8 14,0 13,7
 Älvsbyn 13,2 13,6 13,8 13,0 13,8 14,1 13,7 14,0 14,4 13,7

4-kanten 13,9 14,1 14,2 13,8 13,9 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0  

Betygspoängen var högre i de större kommunerna i början av perioden, men i Älvsbyn var det 
tvärtom. 

Tabell 14. Betygspoäng totalt samt på studieförberedande och yrkesinriktade program.  
Källa: Skolverkets databas Siris, 2013. 

Värden 2013  Boden  Luleå  Piteå  Älvsbyn 4-kanten
 Betygspoäng , nationella program 13,8 14,5 13,5 15,2 14,3
 Betygspoäng , studieförb. program 15,1 15,3 14,2 15,0 14,9
 Betygspoäng, yrkesförb. program 13,1 13,3 13,4 13,1 13,2  

Många yrkesförberedande program kan göra att skolan får ett lägre medelvärde.  
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SUMMERING AV UTVECKLINGEN 

På nationell nivå och även lokalt har mycket hänt inom gymnasieområdet de senaste 20 åren. 
Under 1990-talet kommunaliserades skolan, fria skolval och friskolor infördes. Flera studier visade 
senare att elevernas skolresultat försämrats markant i alla ämnen efter dessa reformer. 

Efter 2006 började gymnasieskolorna i 4-kanten samverka och eleverna i regionen har sedan dess 
kunnat söka till utbildningar i de andra kommunerna på samma villkor som i sin hemkommun. 
Nästa större förändring var den nya skollagen som trädde i kraft 2011 med t ex en förändrad 
programstruktur och tydligare verksamhetsansvar för rektorerna. En hög kvalité i undervisningen 
poängteras i den nya gymnasieskolan. För att påskynda en förbättring av skolresultaten insamlas 
data för öppna jämförelser av skolorna i Skolverkets databas och Skolinspektionen följa upp 
kvalitén i skolorna. Utmaningen för gymnasieskolorna ligger i att använda de befintliga resurserna 
på effektivast möjliga sätt.   

Om man ser på utvecklingen de senaste tio åren i 4-kanten och jämför utvecklingen utifrån antal 
elever, program/studievägar, lärare och verksamhetens kostnader, så framkommer att antalet 
elever och lärare har minskat medan antalet program/studievägar och verksamhetens kostnader 
har ökat. Läget är således ett annat idag än för tio år sedan. Se figurer nedan. 

 
Tabell 15.  Utvecklingen 2004-2013 elever, programutbud, personal, ekonomi och utbildningsresultat (Siris). 

antal elever totala kostnader milj k
år 2004 år 2013 år 2004 år 2013 år 2004 år 2013 år 2004 år 2013 2004 2013

Boden 1069 880 13 13 127 96 84 92 14,2 14
Luleå 2719 2730 17 21 243 232 233 245 14,4 14,4
Piteå 1573 1445 15 19 165 134 126 148 13,7 13,7
Älvsbyn 233 214 8 7 24 28 18 25 13,2 13,7
4-kanten 5575 5269 53 60 559 491 461 510 13,9 14

13,9 13,8

kommun

Betygspoäng

Riksgenomsnitt

 p g   
antagna elever
Programutbud EkonomiElever Personal

antal lärartjänster

 

 

Den demografiska nedgången i antalet elever är tydlig, men skillnaden är inte så stor som det 
skulle ha varit om en jämförelse hade gjorts med år 2007 eller 2008. Antalet elever har t ex 
varierat i Luleå mellan två år med upp till 150 elever. Att antalet lärartjänster har dragit ner är en 
följd av minskat elevantal och strävan efter en budget i balans. Kostnadsökningarna beror på 
löneökningar, ökningar för lokaler och utrustning, elevhälsa, måltider m m. Se tabell på sidan 15 
för analys av orsaker till kostnadsökningarna i olika kommuner. Att den genomsnittliga 
betygspoängen har minskat i Boden, är oförändrad i Luleå och Piteå, har ökat i Älvsbyn kan bero 
på en mängd faktorer. Bättre mått för utbildningens kvalité vore att använda betygspoäng för 
studieförberedande och för yrkesinriktade program, då mixen påverkar det genomsnittliga värdet 
om de slås samman och mixen kan variera för skolan beroende på söktryck.   
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ANALYSER AV KRITISKA FAKTORER  

En analys behöver göras av de kritiska faktorerna – elevunderlag och framtida kompetensbehov.  
Idag saknas mer detaljerat underlag på regionnivå, något som behöver tas fram i samverkan av 
ekonomer och HR-strateger i verksamheterna. Uppgifterna behöver bearbetas av specialister i 
verksamheterna, så att de utformar ett gemensamt arbetssätt med samma avgränsningar och 
definition av begrepp. Information bör vara på detaljnivå och omfatta alla faktorer som är 
relevanta. Uppgifterna bör vara enkla att regelbundet uppdatera med befintliga 
verksamhetssystem, så att beslut om den fortsatta utvecklingen av samverkan kan fattas på 
korrekta grunder.  
 

ELEVUNDERLAG 

Elevprognoser har tidigare tagits fram för hela 4-kanten, senast 2010. Prognosen grundas på 
uppgifter från 2009/2010 och är inte längre tillförlitlig. Vilka grundantaganden som görs har stor 
betydelse för hur korrekt prognosen blir. Därför bör nya prognoser göras på samma sätt för alla 
kommunerna. 

Prognosen baseras på data från SCB om befolkningsutvecklingen för ungdomar i gymnasieåldern 
och befolkningsförändringstrend i kommunen, men dessutom bör andra faktorer beaktas för att 
kunna göra en prognos om det framtida antalet elever på gymnasieprogrammen. Uppgifter om 
elevers tidigare val av skola och program samt antalet omval och avhopp bör också vägas in.  
 

KOMPETENSBEHOV 

Flera prognoser pekar på att en omfattande lärarbrist är nära förestående. Orsakerna är flera, bl a 
stora pensionsavgångar, få sökanden till lärarutbildningarna, flyttrenden till storstäder, lärare som 
saknar legitimation och behöver vidareutbildning, lärares ökade specialisering, karriärbyten m m.   

Personalprognoserna har inte presenterats i kommunerna ännu och de görs på olika sätt. Därför 
har varje kommun tagit fram uppgifter om pensionsavgångar för befintlig personal, så att vi kan få 
en första uppfattning om omfattningen under de kommande tio åren i 4-kanten.  

Tabell 16.  Personalprognos +55,  pensionsavgångar år 2014-2024 i 4-kanten. Källa: Kommuner i 4-kanten. 

åa** Programgemensamma åa** Övriga ämnen åa** Yrkeslärare åa** Övriga lärare

2,2 Lärare engelska 6,65 Lärare biologi* 0,9 Yrkeslärare barn & 
fritid 1 Specialidrottslärare

13,6 Lärare historia* 4,5 Lärare ekonomi* 3 Yrkeslärare bygg* 8 Speciallärare

5,7 Lärare idrott 0,5 Lärare filosofi* 15,5 Yrkeslärare el* 3 Specialpedagog

8,85 Lärare matematik 0,1 Lärare finska 5 Yrkeslärare fordon* 3,25 Elevassistent

1,25 Lärare natur 0,75 Lärare fysik 0 Yrkeslärare handel* 152 SUMMA

0,75 Lärare religion* 0,7 Lärare geografi* 0 Yrkeslärare 
hantverk

4,05 Lärare samhälle* 0,5 Lärare kemi* 1 Yrkeslärare hotell

6,95 Lärare svenska* 6,65 Lärare moderna språk 3 Yrkeslärare 
ind.teknik*

2,6 Lärare SVA* 1 Lärare psykologi* 7,35 Yrkeslärare 
restaurang

Estetiska ämnen 1 Lärare sociologi 2 Yrkeslärare VVS

3,5 Lärare bild 5,5 Lärare teknik 9,75 Yrkeslärare 
vård/social omsorg

1 Lärare dans 2 Lärare textil

2 Lärare media

6,75 Lärare musik

1 Lärare teater  
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* Luleå kommun har inte kunnat särskilja alla lärarkategorier pga begränsningar i deras verksamhetssystem. Lärarna är 
sammanslagna för lärare hi/rel/geo/sh/fil/ps , lärare bio/ke/fy, lärare svenska/SVA, lärare ekonomi/handel och 
yrkeslärare el/bygg/mek/styr.  
** årsarbetare 
 

Sammanlagt behöver minst 152 lärare rekryteras bara av den orsaken, 26 i Boden, 87 i Luleå, 31 i 
Piteå och 9 årsarbetare i Älvsbyn. Sedan behöver även normal personalomsättning och 
rekryteringsbehov av andra orsaker beaktas vid en uppskattning av kompetensbehoven. 

Varje kommun har fått fylla i en mall baserad på en av kommunernas pensionsprognos struktur, 
som utvecklats av utredarna. En gemensam genomgång behöver göras med ansvariga i varje 
kommun för att säkerställa att uppgiften har tolkats och utförts på samma sätt.  En mer detaljerad 
sammanställning av personalprognoserna för 4-kanten finns i bilaga 4.  

Redan idag är det svårt att rekrytera lärare till vissa tjänster på gymnasieskolorna i 4-kanten.  
Vid samverkan mellan flera kommuner bör lärarresurser på en ort t ex kunna användas för att 
säkra genomförandet av speciella utbildningsprogram på andra orter i regionen. Det kan medföra 
resor i tjänsten under arbetstid för den aktuella läraren någon dag i veckan, kompletterat med 
kontakt med eleverna via digitala medier.  

 

ORGANISATIONSALTERNATIV  

Samverkan kan organiseras på olika sätt beroende på vad ni vill uppnå. 

Under utredningen har framkommit att de flesta är nöjda med nuvarande samverkan och vill att 
den ska fortsätta, även om många inte vet så mycket om 4-kantssamverkan. Alternativet att 
avbryta samverkan är få intresserad av. Däremot finns ett intresse i flera kommuner för utvidgad 
samverkan, utan att ta ställning till organisationsform. Förutsatt att det är en fördel för alla 
kommuner som deltar. 

Under utredningen har olika röster framfört sina åsikter om framtida samverkan och ett ev. 
bildande av ett kommunalförbund för gymnasieskolan i 4-kanten. De efterfrågar mer information. 
Det finns de som är starkt emot ett bildande, då de inte ser det som positivt för personalen. 
Medarbetare har tagit upp sin värsta farhåga, att mot sin vilja tvingas arbeta i annan kommun 
under en längre tid. Det är dock inte något som tyder på att det skulle ske. Det finns även de som 
ser att det är nödvändigt att ändra arbetssätt för att tillmötesgå elevernas behov och gärna vill 
arbeta för utvecklad samverkan i ett gymnasieförbund. Se webbenkätsvaren i bilaga 2.  
 

ALTERNATIVA ORGANISATIONSFORMER 
Ansvarsfördelning mellan stat, kommun och verksamhet är tydlig.  

- Riksdag och regering fastställer nationella mål och riktlinjer i t ex skollag och läroplaner.  

- Kommuner/gymnasieförbund fördelar resurser och organiserar verksamheterna  
utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav kan uppfyllas.  
Skolorna/verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar.  

- Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syfte att 
förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. Skolverket tar också fram kursplaner, 
betygskriterier och allmänna råd med mera.  
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Samverkansavtal möjliggör inte gemensam styrning och ledning, gemensam utbildningsbudget 
eller gemensam personalrekrytering. Varje kommun ska enligt kommunallagen sköta sina egna 
uppgifter. Kommunallagen stödjer inte att kommuner via samverkansavtal har insyn eller 
inflytande i varandras verksamheter. Den stödjer heller inte delegation till andra än den egna 
kommunens politiker och tjänstemän.  

En gemensam nämnd innebär ofta tidskrävande beslutsprocesser, där kommunfullmäktige i 
respektive kommun involveras i beslutsfattande i flertalet frågor. En gemensam nämnd ingår i en 
av medlemskommunernas organisation under en av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Kommunalförbund är den kommunalrättsligt konstruerade formen för att kunna samverka på ett 
rättsligt korrekt sätt. Kommunalförbund är, till skillnad från gemensam nämnd, en egen juridisk 
person, med fristående förhållande till samtliga medlemskommuner.  

Källa: Staffan Wikell, Förbundsjurist SKL 
 

 

- Skolinspektionen har tillsynsansvar vilket innebär att de kontrollerar att lagar och andra bestämmelser 
som gäller för verksamheten följs. Skolinspektionen genomför också kvalitetsgranskning och 
tillståndsprövning.  

I princip finns tre organisationsalternativ för fortsatt och utvecklad samverkan; antingen ett 
samverkansavtal, en gemensam gymnasienämnd eller ett gymnasieförbund. Varje 
organisationsform har sina fördelar och nackdelar. 

Fördelar med samverkansavtal är att det är enkelt att inleda en samverkan med ett avtal som 
grund. Varje kommun behåller sitt inflytande över verksamheten. Grunden för ett samverkans-
avtal är en förtroendefull relation mellan parterna, så att konsensus kan nås inför beslut i varje 
fråga. Det medför att beslutsprocessen blir relativt långsam och utgången osäker i varje fråga. Det 
blir sällan genomgripande förändringar baserat på ett samverkansavtal och effekten blir osäker. 
Vem som är ansvarig blir otydligt och tvister blir svårare att lösa. Parternas anpassning efter 
avtalet är frivillig. Inga direkta sanktioner eller incitament finns för parterna att följa avtalet. Ett 
samverkansavtal bör vara mycket tydligt skrivet för att organisationsformen ska fungera optimalt.  

En gemensam nämnd medför att en kommun måste vara huvudman för nämnden. Till 
värdkommunen överförs sedan gymnasieverksamheterna från övriga kommuner i en gemensam 
gymnasieförvaltning. Fördelar med gemensam nämnd är den tydliga politiska styrningen. 
Verksamhetsledning och administration hanteras till en kommun, vilket leder till en besparing 
avseende administrativ personal. Nackdelar är att verksamheten från övriga kommuner överförs 
till en kommun, som också övertar personalansvaret och blir arbetsgivare för anställda i andra 
kommuner. En kommun får därmed verkställande verksamhetsansvar och i praktiken större 
påverkansmöjlighet än övriga.  

Fördelen med ett kommunalförbund är att det blir en ny gymnasieorganisation, som samtliga 
kommuner kan påverka i lika stor grad. Samordning och målstyrning underlättas, då konkurrens 
upphör, helheten blir tydlig och all information finns tillgänglig. Det verkställande ansvaret har en 
förbundschef som agerar på uppdrag av en direktion. Organisationen blir en tydlig (juridisk) part 
som kan företräda gymnasieverksamheten i regionen. Nackdelar är att ett omfattande 
förberedelsearbete krävs i varje kommun och gemensamt i regionen, för att undvika misstag vid 
starten som kan leda till ökande kostnader. Det medför en administrativ strukturförändring med 
verksamhetsövergång för personalen, hyresavtal med kommunerna om lokaler och utrustning m 
m. Det kommer dock inte att påverka elevernas utbildning. 

I bilaga 5 jämförs samverkansformerna i en matris.  
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KOMMUNALFÖRBUND 

I Sverige finns ett växande antal kommunalförbund på bl a utbildningsområdet.  De största 
förbunden hade nästan 3 000 elever och det minsta 31 elever år 2013. Den geografiska 
spridningen är stor och gymnasieförbund finns i hela landet, från Lappland till södra Skåne.  
År 2013 fanns tio gymnasieförbund och totalt gick 15 000 elever i deras utbildningsprogram.  
Det var gymnasieförbundet Bromölla/Sölvesborg med 654 elever, Jämtlands gymnasieförbund  
(2 809), Kalmarsunds gymnasieförbund (2 990), Kunskapsförbundet Väst (2 819), Lapplands 
Kommunalförbund (1 624), Norra Västmanlands utbildningsförbund (509), Sydnärkes 
utbildningsförbund (1 228), Sydskånska gymnasieförbundet (1 639), Vårdförbundet Blekinge (31) 
och Västerbergslagens utbildningscentrum (1 041).  

Kommunalförbund kan organiseras på olika sätt och de beskrivna förbunden i omvärldsstudien är 
exempel på det. De tre kommunalförbund för gymnasieskolan som har studerats är Hälsinglands 
utbildningsförbund, Jämtlands gymnasieförbund och Lapplands kommunalförbund. Erfarenheter 
från de tre ovan nämnda kommunalförbunden kan ge värdefull vägledning om kritiska moment 
och framgångsfaktorer vid bildande av ett kommunalförbund för gymnasiet. De har funnits olika 
lång tid, vilket ger information om kommunalförbundens olika utvecklingsfaser. Förutsättningarna 
är liknande och samtliga föreslagna kommunalförbund finns i norra Sverige. 

De aktuella gymnasieförbunden var alla i en liknande situation om kommunerna i 4-kanten och de 
hade sedan tidigare samverkansavtal, men bedömde att de inte kunde nå målet med ett 
långsiktigt hållbart programutbud som skulle gynna ungdomarna i samtliga kommuner utan att 
bilda ett kommunalförbund.  

De aktuella gymnasieförbunden anser att syftet med förändringen har uppnåtts. Det har lett till 
en förbättring för eleverna, ett tydligare programutbud, resurserna har räckt till att starta nya 
program och att kvalitén har höjts i undervisningen. Det har dock lett till ökade kostnader initialt 
pga brister i förberedelsearbetet, t ex fel i det ekonomiska underlaget vid start, brister i 
planeringsunderlag, oklarheter avseende vem som är ansvarig för vad m m.  
 

HÄLSINGSLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND 

Ett kommunalförbund är under bildande för interkommunalt samarbete mellan gymnasie- och 
vuxenutbildningarna i Hälsinglandsregionen, kallad Hälsingslands utbildningsförbund. 
Hälsinglands utbildningsförbund omfattar kommunerna Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig.  

Ett inriktningsbeslut om ett gemensamt kommunalförbund togs i mars 2013 i samtliga kommuner.  
Då även i Hudiksvall, som senare beslutat att avvakta. Ett projekt med gemensamma arbets-
grupper startade hösten 2013, för att förbereda och ta fram gemensamma överenskommelser 
inom olika områden. Förbundsordningen antogs i kommunernas kommunfullmäktige under maj - 
augusti 2014 och ett kommunalförbund bildades i september. Verksamheten startar fr o m januari 
2015 med att en förbundschef anställs och ett mindre kansli bemannas. Inrangeringsförhandlingar 
genomförs sedan, så att verksamhetsövergång kan ske i januari 2016.  
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Figur 4.  Organisation av kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland.  
 

 

 

 
Figuren visar hur utbildningsförbundets kommer att organiseras.  

 

Styrkor med ett förbund som påtalas i Hälsingland är t ex att: 

+ Kommunerna kan erbjuda ett stort programutbud till ungdomar  
+ Nya program kan lättare startas och näringslivet har en samtalspart 
+ Verksamhetsplanering underlättas liksom samarbete i en gemensam organisation   
+ Arbetet kan organisera mer kostnadseffektivt 
+ Lättare att t ex söka EU-medel till projekt 

Svagheter med ett förbund som har diskuterats är t ex att: 

− En särskild gemensam organisation bildas med en egen politisk styrning  
− Verksamhetsövergång krävs för personal som anställs i förbundet 
− Det innebär en strukturell och administrativ förändring för varje kommun  
− Kräver ett nytänkande i organisationen och måste förankras väl på olika nivåer 
− Ett gemensamt förarbete krävs före start för att få samsyn och initiera nya arbetssätt 
 

JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND 

Jämtlands Gymnasium är en kommunal utbildningsleverantör med sju olika campus spridda i fyra 
kommuner. Huvudman för verksamheten är Jämtlands Gymnasieförbund. Det är ett samarbete 
mellan Bräcke, Krokom, Ragunda, och Östersunds kommuner. Jämtlands Gymnasieförbund är 
organiserat i fem rektorsområden med ett förbundskansli. Arbetet leds av en politiskt tillsatt 
direktion och har en ledningsgrupp bestående av förbundschef, biträdande förbundschef samt 
fem områdeschefer. 

Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund för gymnasieskolan i regionen. Sedan några 
år ingår även Naturbruksskolan och även vuxenutbildning på vissa orter, då det finns uppenbara 
synergieffekter och underlättar för eleverna. 
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Figur 5. Organisation av kommunalförbund för gymnasieutbildning i Jämtland 
 

 

Samma styrkor och svagheter finns med förbundet som har nämnts tidigare, men dessutom: 

+ Alla kommunerna kan idag påverka gymnasieutbildningen 
+ Bättre för eleverna med högre kvalité på utbildningarna 
+ Programutbudet har renodlats, dubbla program finns inte längre på samma ort. 
+ Gymnasieverksamheten är idag kostnadseffektiv och organisationsstrukturen tydlig 
+ En ny gymnasieskola har kunnat byggas (Fyrvalla) och små gymnasieskolor (Bräcke och 

Bispgården) har kunnat utvecklas 
+ Varumärket är starkare och gymnasieskolan tar marknadsandelar från privata skolor 
− Kräver verksamhetsstyrning, planering och uppföljning på mer avancerad nivå  
− Kan lätt bli kostnadsdrivande om det saknas rätt ekonomiskt underlag 

 

LAPPLANDSGYMNASIUM 

Lapplands Gymnasium är ett kommunalförbundet där fyra kommuner i norra Norrbotten 
samverkar. 2010 gick Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuners gymnasieskolor samman, 
organiserade i Lapplands kommunalförbund. Den gemensamma gymnasieorganisationen har fyra 
skolenheter och totalt drygt 2000 elever.  
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Figur 6.  Lapplands kommunalförbunds organisation.  

 
 
Lapplands gymnasium är en egen förvaltning inom Lapplands kommunalförbund. 
Kommunalförbundet är ett flersaksförbund, dvs. kommunerna samverkar i flera olika frågor via 
förbundet t ex upphandlingar och vuxenutbildning. Lapplands gymnasium styrs av en egen nämnd 
och har ett eget kansli. Kansliet är decentraliserat och medarbetarna är placerade i kommunerna, 
men har virtuella morgonmöten varje dag.  

Styrkor och svagheter med kommunalförbundet som har framkommit är följande.  

+ Programutbudet är större för ungdomarna än vad det hade varit annars 
+ Alla kommunerna kan påverka gymnasieutbildningen 
+ Nya arbetssätt och distansundervisning har kunnat utvecklas 
− Årliga påminnelser krävs i Kommunfullmäktige i varje kommun om grundtanken 
− Kräver tydlig verksamhetsstyrning och korrekta ekonomiska förutsättningar  
− ”Fria nyttigheter” istället för hyresavtal försvårar gränsdragningen och ger en gråzon 
− Olika verksamhetssystem och IT-lösningar behöver samordnas tidigt 

 

 

JÄMFÖRANDE ANALYS 

Vid en statistisk jämförelse av gymnasieförbunden med ett ev. gymnasieförbund i 4-kanten 
framkommer följande.  

• Fyrkanten har fler elever och färre konkurrenter än de aktuella gymnasieförbunden. 

• Kostnaderna är ungefär desamma i gymnasieförbunden som i kommunerna. Det som framgår 
är dock att större gymnasieskolor har lättare att kunna bedriva en kostnadseffektiv utbildning. 

• När det gäller utbildningsresultat finns inga större skillnader mellan elever som går i 
gymnasieförbund eller i kommunens gymnasieskola.  

 
I bilaga 6 beskrivs skillnaderna mellan gymnasieförbunden mer i detalj. Underlag till den 
statistiska analysen finns i bilaga 7. 
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FÖRSLAG  

Vi föreslår att förberedelser påbörjas för att starta ett kommunalförbund med en direktion, 
förutsatt att deltagande kommuner vill utveckla och konkretisera 4-kants samverkan.  
 

Ett gymnasieförbund behöver inrättas om ett närmare samarbete ska kunna utvecklas med 
gemensam verksamhetsstyrning och kompetensförsörjning inom gymnasieskolan, då det inte är 
lagligt att göra det vid ett samverkansavtal. Ett förbund har också möjlighet att arbeta med mer 
flexibla lösningar för elever som vill pröva andra studieformer. Om gymnasieutbildningarna 
samplaneras i större utsträckning så är det fördelaktigt för samtliga kommuner, förutsatt att det 
genomförs på ett genomtänkt sätt och inte forceras fram. Ett gediget förberedelsearbete behöver 
dock göras och processen kommer att ta viss tid.  

Det finns ett behov av nytänkande för hur samverkan av gymnasieutbildningarna kan organiseras 
inom 4-kanten, för att kommunerna ska kunna erbjuda ungdomarna mer och bättre utbildning 
med befintliga resurser. Kommunernas resurser är begränsade, men strävan finns att höja 
kvalitén i undervisningen och långsiktigt säkra ett brett programutbud för gymnasieungdomar i 4-
kanten. En ny gränsöverskridande arbetsorganisation kan vara nyckeln, förutsatt att den grundas 
på regionövergripande analyser, utarbetas gemensamt och med hög delaktighet. Idag är nyttan 
med att samverka och att eventuellt bilda ett kommunalförbund inte tydlig för alla. Det ses inte 
som en lösning på problem och begränsningar i nuvarande verksamhet, utan mer som ett hinder 
för att lösa dem. Det kan bero på förändringströtthet och osäkerhet på vad det skulle innebära. 

När samverkan startade 2006 var läget ett annat än det är idag. Elevminskningen stod för dörren 
och skulle fortsätta under en längre tid. Anpassningar har gjorts i kommunerna, i varierande grad. 
Nu är trenden neutral eller försiktigt stigande. Kommunerna står inför nya utmaningar med stora 
pensionsavgångar bland gymnasielärarna under kommande 10 år. Ett gott arbete har gjorts med 
att lägga grunden för 4-kantssamverkan och börja förankra visionen. Gymnasiereformen med 
anpassning av undervisningen efter nya kursplaner har varit i fokus för utvecklingsarbetet under 
senare år och utveckling av samverkan mellan skolorna har inte prioriterats på skolorna.   

Implementeringen av gymnasiereformen pågår och gymnasieskolorna behöver också förbättra 
sina verksamheter. Det kan då vara svårt att ha energi över till annat utvecklingsarbete. Samtidigt 
finns det andra medarbetare som gärna skulle arbeta med utvecklingsprojekt för utvidgad 
samverkan mellan gymnasieskolorna och som har konkreta idéer om vad som behöver göras. 
Organisationsformen är då mindre viktig, istället är elev och verksamhetsnyttan central.  Flera 
konkreta förslag på ändringar av arbetsorganisationen har lagts i webbenkäten till anställda i 
gymnasieskolorna som bör studeras närmare. Några av dem bedöms endast vara genomförbara i 
ett gymnasieförbund, pga den samordning och uppföljning som krävs. Se bilaga 2.  

Skollagen hindrar idag kommuner från att i samverkan t ex kunna dela på genomförandet av ett 
utbildningsprogram för en elev, då myndighetsutövning som betygsättning bara får utföras av en 
och samma huvudman. Förändringar i lagstiftningen kan dock komma, då flera kommuner önskar 
utveckla möjligheten till distansundervisning för elever som t ex vill göra praktik på hemorten. 
Lärarnas arbetstid behöver också användas effektivare, då antalet gymnasielärare minskar med 
obesatta tjänster i kommunerna som följd och program som ofrivilligt måste läggas ner.  
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MÅLBILD 

Gymnasieskolan är en central verksamhet i varje kommun och samverkan mellan kommunerna 
kan organiseras på olika sätt beroende på vad man vill uppnå med den. En tydlig målbild är därför 
viktig. Det är den gemensamma ambitionsnivån och motivationen i organisationen för 
genomförandet som sätter gränserna för vad som kan åstadkommas via samverkan. 

Syftet med närmare samverkan och en gemensam organisation har delvis formulerats i 
samverkansavtalet och målsättningen har även styrkts av intervjuer, workshops och förslag i 
webbenkäten. Målsättningen och möjliga strategier kan t ex sammanfattas på följande sätt. 

• Ett stort och brett programutbud för elever oberoende av hemort.   
Ett gemensamt samordnat programutbud sänker kostnaderna för befintliga utbildningar  
och frigör resurser till fler program/inriktningar. En samordning innebär även ett lärande av 
varandra för lärarna och att goda exempel kan få genomslag. Det är även positivt för 
kompetensförsörjningen, vid tillfällig frånvaro och för att attrahera fler lärare att flytta hit.  

• Hög kvalité på gymnasieutbildningarna som leder till att eleverna får högre studieresultat än 
riksgenomsnittet. Program som kan genomföras varje läsår underlättar planering och 
möjliggör fördjupade kunskaper. Lärarna kan specialisera på sina områden, vilket bör öka 
kvalitén på utbildningen. Nätverkande för att betygssättning och bedömningar ska vara lika. 

• Gymnasieutbildningar på varje ort, så att ungdomar kan stanna på hemorten. 
Det kan t ex möjliggöras av att programgemensamma ämnen tillhandahålls på hemorten 
medan programspecifika ämnen läses på andra orter. Ett annat exempel är samordnade 
kurser varje årskurs, som underlättar om elever byter studieort.  

• Nära kontakt med näringslivet och en anpassning av programutbudet efter den lokala 
arbetsmarknadens behov.  

• Ett nära samarbete mellan de lokala grundskolorna samt vuxenutbildningarna eftersträvas. 

• Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt. 

 
Ovanstående är ett förslag på hur målen kan uttryckas, så att de blir tydligare för alla berörda vad 
som kan uppnås med närmare samverkan i regionen och hur det kan gå till. Det är dock genom 
fortsatt arbete, diskussioner och överenskommelser som visionen kan förverkligas.  Under 
workshoparna har flera uttryckt att de delar samverkansgruppens strävan, om fokus är på 
utveckling för att förbättra för eleverna och utveckla verksamheten, inte att minska kostnaderna. 

Målbilden behöver förtydligas ytterligare med målvärden och mätmetoder angivna på fler 
områden än idag och ur ett större perspektiv. Se nuvarande mål i avtalet på sidan 7.  För 
verksamhetsstyrningen och uppföljning bör dessutom en realistisk målstyrningsmodell tas fram 
med fokus på elevernas studieresultat. Lämpliga indikatorer väljs för att beskriva förutsättningar, 
processen och resultatet så att eventuella effekter av förändringsarbetet kan utläsas.  

En närmare beskrivning av hur bildandet av ett kommunalförbund för gymnasieskolorna kan gå till 
är en del av uppdraget. Vi fokuserar på det i nästa avsnitt.   
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GYMNASIESÄRSKOLA 

GYMNASIEORGANISATION  

Vid bildande av ett gymnasieförbund föreslås att ett kommunalförbund med en direktion inrättas. 
Alternativet med fullmäktige kan lätt leda till extra kostnader och en dyrare verksamhet än idag.  

Organisationen skulle kunna se ut som i figuren nedan, förutsatt att alla kommuner beslutar att 
delta i samverkan även i fortsättningen. Strukturförändringen påverkar administrationen mer än 
verksamheten. En förbundschef skulle anställas och ett mindre samverkanskansli på ca 5 -7 
personer skulle arbeta med samordning av gymnasieverksamheten i regionen.  

Figur 7.  Organisation av 4-kantens gymnasieförbund.  

   

 

 
Gymnasiesärskolan skulle kunna finnas på 3 eller 4 orterna beroende på hur arbetet organiseras.  
En närmare samverkan med Naturbruksgymnasiet skulle kunna utvecklas i olika program/kurser, 
trots skilda huvudmän.  

I direktionen skulle alla kommuner ha lika stort mandat, men hur många beror på hur många 
kommuner som deltar i förbundet. Förslagsvis skulle 4 personer delta från varje kommun, 
kompletterat vid behov med sakkunniga i olika frågor. Detta för att direktionens inte ska bli för 
stor, utan förbli handlingskraftigt. Det är dock viktigt att den även blir representativ för 
kommunens styrning.  

Förbundsdirektionen skulle bestå av åtta (8) ledamöter och (8) ersättare, totalt 16 personer. Varje 
medlemskommun skulle utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Förbundsdirektionen skulle 
ha en ordförande och en vice ordförande, som direktionen själv väljer bland sina ledamöter. 
Ordföranden och vice ordföranden får inte representera samma medlem.  
 

PLACERING  

Olika argument finns för var ett samverkanskansli bör placeras.  

Ett alternativ är att ha ett decentraliserat kansli med personer som arbetar för förbundet på olika 
orter och i nära samverkan med skolorganisationen på plats. Det kan underlätta kontakten mellan 
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de lokala rektorerna och de centrala specialisterna. Samtidigt består kansliet av få personer som 
behöver utveckla verksamheten tillsammans, få igång verksamheten och finnas tillgängliga på en 
adress . Det gör att medarbetarna kommer att få resa inom 4-kanten och fördela sin arbetstid 
mellan olika orter. En flexibilitet behöver finnas vid varje medarbetares placering.  

Ett annat alternativ är att bygga upp ett geografiskt placerat samverkanskansli. Idag är 
samverkanskansliet placerat i Luleå och det skulle troligen vara enklast att bygga ut det befintliga 
kansliet med 3-5 tjänster. Ett annat argument för en placering av kansliet i Luleå är att den största 
gymnasieverksamheten finns i kommunen, med ca hälften av alla elever som skulle utbildas i ett 
gymnasieförbund. Vi vill dock föreslå att en annan ort väljs som sätesort, då det idag finns en 
uppfattning om att ”allt hamnar i Luleå” och det kan bli en fördel i utvecklingsarbetet att kansliet 
är placerad på en mindre ort mitt i regionen, t ex Boden eller Piteå.   
 

ADMINISTRATIVA RESURSER 

Kansliet bör vara en mindre enhet bestående av 5-7 personer och deras uppgift är att samordna 
och planera verksamheten inom gymnasiet i 4-kanten som en helhet och leda utvecklingsarbetet. 
Samverkanskansliet kommer att arbeta mycket med resursfördelning och samordning av 
nuvarande gymnasieverksamheter i kommunerna. De bör vara specialister på respektive område 
och ska ta fram beslutsunderlag till direktionen, utarbeta system för verksamhetsstyrning, 
kompetensförsörjning, ekonomiska prognoser m m. De tjänster som behöver tillsättas på kansliet 
är förbundschef, förbundsekonom/controller, utbildningsstrateg och HR-strateg, utöver befintliga 
tjänster som utvecklingsledare och handläggare på antagningsenheten.  

Övriga medarbetare knutna till förbundskansliet placeras på gymnasieskolor på de orter där de 
var anställda före verksamhetsövergång. ”Stödfunktioner” som är placerade på gymnasier erbjuds 
som regel att följa med in i förbundet med fortsatt placering ute på gymnasiet eller lärcentra t ex 
specialpedagoger, IT-pedagoger, projektsamordnare, skol-bibliotekarier, administratörer, vissa 
redovisningsekonomer, studie- och yrkesvägledarna (SYV). 

Tjänster som köps från respektive hemkommun är elevhälsa (skolsköterska, kurator, psykolog), 
skolmåltider, lokalvårdare, administration av skolskjutsar, fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, 
bilpool,. Tjänster som köps från en kommun kan vara HR/PA och löneadministration, IT-drift, 
redovisningsekonom, ekonomisystem, bank och finanslösningar. Ersättningen för utförda tjänster 
ska motsvara faktisk kostnad (självkostnad). Medlemskommunerna ska i samverkan utarbeta 
kalkylmallar för beräkning av självkostnader. Under tiden från bildandet fram till starten svarar 
kommunerna själva för sina kostnader för arvoden m.m. till förtroendevalda samt för kostnader 
för annan personal som utför arbete åt Förbundet.   
 

LOKALER OCH UTRUSTNING  

Förbundet bör hyra lokaler i första hand av medlemskommunerna. Relativt korta kontrakt gör de 
möjligt för förbundet att säga upp övertaliga lokaler. Medlemskommunerna kan komma överens 
om att all lös egendom på skolenheterna överlåts till förbundet. Förbundet kan överta inventarier 
och annan lös egendom till bokförda värden. Vid uthyrning av lokaler och eventuell utrustning 
skall hyresnivån förslagsvis utgöras av självkostnaden för kommunen. Det är sedan upp till 
parterna att komma överens om hyresavtalets längd. 
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Om förbundet beställer en kostsam ombyggnation eller liknande och sedan går ur lokalen innan 
den är betald, skulle förbundet kunna ersätta medlemskommunen enligt samma principer som på 
öppna marknaden. Förbundet skulle överta medlemskommunernas tecknade externa hyresavtal i 
samband med bildandet av förbundet, om inget annat överenskommes.  
 

KONSEKVENSER 

Införandet av ett kommunalförbund är ett ekonomiskt nollsummespel, men leder till bättre 
resursanvändning. På sikt kan det leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet och t ex minskad 
administration, då det som idag görs i fyra kommuner skulle göras av en enhet. Den 
administrativa servicenivån till medlemskommunerna i gymnasiefrågor och verksamhetsstyrning 
skulle utvecklas, vilket ger en bättre överblick och handlingsberedskap i regionen. 
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling av lärare kan enklare samordnas, vilket borde 
förenkla för gymnasieskolorna att anordna och driva utbildningar med god kontinuitet. Ett vässat 
programutbud med bästa möjliga lärarkompetens på programmen bör stärka regionens 
konkurrensförmåga. En ändring av programutbudet kan leda till besparingar på program, då t ex 
nya investeringar i liknande utrustning inte behöver göras på flera orter. Det är resurser som kan 
användas till att utveckla andra utbildningar.  

De ekonomiska konsekvenserna är idag inte möjliga att beräkna, då ambitionsnivån och 
genomförandet är avgörande för vad kostnaderna blir. Det är viktigt att ta lärdom av andra 
gymnasieförbund och ta tiden att gemensamt utreda olika frågor, istället för att skjuta upp frågor 
som senare kan vara svåra att lösa. Det finns en risk för suboptimering om beräkningarna görs 
skyndsamt samt att alla kostnader för gymnasieskolorna inte beaktas, vid beräkning av 
gymnasieförbundets behov av ekonomiska medel för att driva gymnasieverksamheten i 4-kanten. 

I intervjuer och workshops under utredningen har det framkommit att en oro finns hos personal 
och politiker för att förlora gymnasieutbildningen i kommunen om gymnasieorganisationen skulle 
förändras, men det behöver inte ske. Oavsett organisationsform kan det skrivas in i 
överenskommelsen mellan kommunerna att gymnasieutbildning ska bedrivas i samtliga 
kommuner i 4-kanten även i framtiden, på samma sätt som även andra faktorer kan regleras.  
 

FÖRBUNDSORDNING 

Förbundsordning baseras på överenskommelser om vad som ska gälla mellan kommunerna för 
det aktuella kommunalförbundet. Förbundsordningen är det dokument som är formellt styrande 
för vad och hur förbundet ska verka. Här beskrivs förbundets ändamål, politisk organisation, 
kommunernas insyn/inflytande och ekonomiska förutsättningar. Se förslag i bilaga 8.  

Förbundsordningen bör kompletteras med ett konsortialavtal, ett dokument som riktar sig till 
medlemskommunerna och befäster vad man är överens om när det gäller förbundets styrning och 
utveckling. Det är ett avtal mellan kommunerna där formerna för samarbetet inom förbundet 
regleras. Avtalet är inte i sig formellt styrande för förbundet, men blir ett styrdokument för 
medlemskommunerna och därmed styrande för vilka direktiv medlemskommunerna ska ge till 
sina representanter i förbundet. Även andra dokument behöver tas fram som t ex förslag till 
riktlinjer för framtagande av program-/utbildningsutbud i förbundet, ägardirektiv, reglemente, 
hyresavtal m m.   
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GENOMFÖRANDEPLAN 

- Bildande av ett gymnasieförbund gynnar gymnasieungdomarna i samtliga kommuner i 4-kanten, 
förutsatt att starten genomförs med hög delaktighet så att fördelarna blir konkreta.   

- Införande bör göras i steg och föregås av ett förberedelsearbete i gemensamma arbetsgrupper  
inom regionen med uppdrag att ta fram detaljerade förslag under ledning av en projektledare. 

- Lärdomar från andra gymnasieförbund bör användas för att undvika deras misstag, t ex bör känsliga 
frågor tas upp och redas ut före bildandet av gymnasieförbundet. 

Bildandet av ett kommunalförbund är till stor del en administrativ strukturförändring, som 
möjliggör andra arbetssätt. Planeringen av genomförandet kan summeras och åskådliggöras som 
ett stegvist arbete i en process. Processen bör engagera ansvariga och medarbetare på olika 
nivåer i varje kommun.  

Figur 8.  Process vid förslagets genomförande  

 
Processen kan delas in i olika steg. Först interna diskussioner om förslaget. Efter ett ev. 
inriktningsbeslut kan ett projekt starta med gemensamma arbetsgrupper som förbereder och 
arbetar med att ta fram underlag på olika områden. Underlaget sammanställs inför ett beslut i 
kommunfullmäktige i varje kommun om förbundsordningen kan godkännas och ett 
gymnasieförbund bildas. Förbundet bildas när samtliga kommuner fattat beslut. Sedan 
utannonseras tjänsterna och från 1 januari 2017 är kansliet en juridisk person med anställda. 
Därefter kan arbetet med ett nytt programutbud starta och till hösten görs en ny programkatalog.  
Den 1 januari 2018 blir förbundet arbetsgivare för gymnasieanställda. I augusti börjar sedan de 
första eleverna på de nya programmen. I bilaga 9 finns en mer detaljerad tidsplan för 
genomförandet.  

Inledningsvis bör det tydliggöras vad parterna vill uppnå med samverkan, vad som är 
målsättningen och hur verksamhetsstyrningen ska ske samt vilken samverkansform som föreslås 
av varje kommun. Genom projektet påbörjas efter ev. inriktningsbeslut en samplanering med en 
gemensam inventering av förutsättningarna i arbetsgrupper med olika uppdrag. Internt underlag 
behöver samordnas och nya arbetsmodeller tas fram. Gemensamma beräknings- och 
ersättningsmodeller utarbetas. Gemensamma planeringsverktyg utarbetas för t ex kompetens-
försörjningsbehov och elevprognoser. Kostnader för gymnasieskolan inventeras i hela kommun-
organisationen liksom befintliga personalresurser. Avtalslösningar diskuteras avseende lokaler, 
utrustning och kommunala tjänster. Kostnader för försäkringar och licenser då en ny huvudman 
skapas är exempel på andra detaljfrågor som måste klarläggas. Förbundsordningens innehåll, 
liksom konsortialavtal, planerings- och ägardirektiv diskuteras och utkast tas fram. 
Gymnasieskolornas verksamhet på varje ort berörs först efter att ett nytt programutbud har tagits 
fram och beslutats. En ny resursfördelning och kompetensförsörjningsplan görs då utifrån det 
framtida programutbudet.   



33 

 Utredning av ev kommunalförbund för gymnasiet i 4-kanten
 

 

BILAGA 1. UTREDNINGSUPPDRAG 

Uppdrag: Utredning av ev.kommunalförbund för gymnasieskolan i 4-kanten 

Utredningen ska innehålla en omvärldsstudie och en organisationsutredning med förslag till möjlig 
framtida organisation av ett kommunalförbund för gymnasieskolorna i 4-kanten, inkl. förbunds-
ordning samt genomförandeplan.  

Utredningen omfattar ett kommunalförbunds framtida organisering, lokalisering och 
administrativa funktioner. Skriftlig rapport lämnas senast 2014-12-10.  

Figur 9.  Process vid genomförande av utredningen 

 
Utredningens metod 

En anpassning har gjorts utifrån förutsättningarna av den arbetsmetod som har använts för att få 
en process med större delaktighet och förslag som är anpassade till den aktuella situationen. 
Arbetet har bedrivits stegvis och materialet har bearbetats fortlöpande. 

1. Inledande intervjuer med nyckelpersoner i varje kommun 
- Inledande individuella intervjuer har gjorts med nyckelpersoner som utvecklingsledare på 

samverkanskansliet, skolchefer, gymnasieskolans verksamhetsansvarige rektorer och 
nämndordföranden i varje kommun samt med t ex gymnasiesärskolechef, administrativ 
chef, ekonom, personalchef. 

- Besök i samtliga kommunala gymnasieskolor samt Grans Naturbruksskola. 

2. Omvärldsstudie av tre kommunalförbund för gymnasieskolan - Hälsinglands, Jämtlands och 
Lapplands kommunalförbund. 

Material till omvärldsstudien har insamlats via: 

- Dokumentstudier av verksamhetsdokumentation och data som elevernas resultat, 
utbildningsstatistik, ekonomiska effekter m m. 

- Intervjuer med nyckelpersoner inom tre kommunalförbund om deras organisation, 
resursfördelning, samverkan och utbildningsprogram m m. 

3. Workshop under en ½ dag med olika intressenter som deltagare i samtliga kommuner på 
temat ”Vår framtida gymnasieskola”.  

4. Webbenkät till anställda inom gymnasieskolorna i 4-kanten på temat utvecklad samverkan. 

Informationen inhämtades i parallella steg för att sedan summeras och analyseras. 

5. Nulägesanalys och framtagning av förslag baserad på tidigare insamlat material. 
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BILAGA 2. PROGRAMUTBUD 

Tabell 17.  Sammanställning av programutbud inom 4-kanten efter antagningen 2013/2014. 

GY4

Boden Luleå Piteå Älvsbyn Totalt
Högskoleförberedande nationella program och inriktningar 5 10 8 5 28
Ekonomiprogrammet x x x x 4
Estetiska  programmet: - Bi ld x x x 10
                                        - Dans x
                                        - Es tetik o Media x x
                                        - Mus ik x x x
                                        - Teater x
Humanis ti ska  programmet x x 2
Naturvetenskapl iga  programmet x x x x 4
Samhäl lsvetenskaps  programmet x x x x 4
Teknikprogrammet x x x x 4
Yrkesinriktade nationella program och inriktningar 5 10 11 2 28
Barn - och Fri tidsprogrammet x x 2
Bygg- anläggningsprogrammet x x x 3
El - och energi  programmet x x x 3
Fordons- och transportprogrammet x x 2
Handels - och adminis trationsprogrammet x x 2
Hantverksprogrammet:- Fri sör x 2
                                         - Texti l  och des ign x
Hotel l - och turismprogrammet x 1
Industri tekniska  programmet x x 3
Industri tekniska  programmet - industrimontör x
Restaurang- & l ivsmedelsprogrammet x x x 3
VVS- och fastighetsprogrammet x x 3
VVS- och fastighetsprogrammet - Industri rörmontör x
Vård- och omsorgsprogrammet x x x x 4
Totalt nationella program och inriktningar 10 20 19 7 56
Övriga utbildningsprogram (som ingår i samverkan) 11 4 15
Flyg/Hel ikopter teknik x 1
Spetsutbi ldning:                              - mus ik x 5
                                                           - dans x x
                                                           - teater x
                                                          - matematik x
Programinriktat individuel l t va l : - Bygg och anläggning x 6
                                                          - El  och energi x
                                                          - Industri tekniskt x
                                                          - mot Barn och fri tidsprogrammet x
                                                          - Restaurang och l ivsmedel x
                                                          - Vård och omsorg x
Yrkes introduktion mot:                 Bygg och anläggningsprogram x 3
                                                          Industri tekniskt program x
                                                          Restaurang och l ivsmedelsprogram x
Totalt antal utbildningsprogram gymnasiet fyrkanten* 10 31 23 7 71

Kommun

Gymnasieprogram

 * Program utanför samverkan: Gymnasiesärskola, Naturbruksprogram, NIU-program, Introduktionsprogram.  
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Tabell 18.  Program 2013/14 med uppgifter om ort, antal platser, sökande, antagna och lediga platser. 

Kommun Program Platser Sökande
Antal 

antagna
Lediga 
platser

Antal 
orter

Piteå Barn - och Fritidsprogrammet 24 96 24 0
Luleå Barn- och fritidsprogrammet 30 106 19 9

54 202 43 9 2
Piteå Bygg- anläggningsprogrammet 48 171 48 0
Boden Bygg- och anläggningsprogrammet 32 122 31 1
Luleå Bygg- och anläggningsprogrammet 32 115 30 0

112 408 109 1 3
Boden Ekonomiprogrammet 32 85 22 10
Luleå Ekonomiprogrammet 116 345 116 0
Piteå Ekonomiprogrammet 30 87 30 0
Älvsbyn Ekonomiprogrammet 16 13 3 13

194 530 171 23 4
Luleå El- och energi programmet 32 134 31 0
Boden El och energiprogrammet 12 60 12 0
Piteå El- och energiprogrammet 32 131 32 0

76 325 75 0 3
Piteå Estetiska programmet 10 20 10 0
Piteå Estetiska programmet 20 59 20 0
Piteå Estetiska programmet 16 38 13 3
Älvsbyn Estetiska programmet 10 4 0 0
Luleå Estetiska programmet - Bild 15 48 15 0
Luleå Estetiska programmet - Dans 0 13 0 0
Luleå Estetiska programmet - Estetik o Media 15 63 15 0
Luleå Estetiska programmet - Musik 15 39 12 3
Luleå Estetiska programmet - Teater 0 20 0 0
Boden Estetiskaprogrammet 32 35 13 19

133 339 98 25 10
Luleå Flyg/Helikopter teknik 28 58 25 3 1

28 58 25 3 1
Boden Fordons- och transportprogrammet 48 162 43 5
Piteå Fordons- och transportprogrammet 32 102 32 0

80 264 75 5 2
Luleå Handels- och administrationsprogrammet 24 128 24 0
Piteå Handels- och administrationsprogrammet 24 68 24 0

48 196 48 0 2
Luleå Hantverksprogrammet - Frisör 17 92 17 0
Luleå Hantverksprogrammet - Textil och design 0 11 0 0

17 103 17 0 2
Älvsbyn Hotell- och turismprogrammet 40 29 8 32

40 29 8 32 1
Luleå Humanistiska programmet 0 49 0 0
Piteå Humanistiska programmet 0 17 0 0

0 66 0 0 2
Luleå Industritekniska programmet 26 89 18 7
Piteå Industritekniska programmet 28 124 28 0
Piteå Industritekniska programmet-rörmontör 0 11 0 0

54 224 46 7 3
Älvsbyn Naturvetenskapliga programmet 16 22 11 5
Boden Naturvetenskapsprogrammet 32 85 26 215
Luleå Naturvetenskapsprogrammet 103 245 102 1
Piteå Naturvetenskapsprogrammet 30 86 30 0

181 438 169 221 4  
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Forts. Tabell 18.  Program 2013/14 med uppgifter om antal platser, sökande, antagna och lediga platser. 

 

Kommun Program Platser Sökande
Antal 

antagna
Lediga 
platser

Antal 
orter

Boden Restaurang- & livsmedelsprogrammet 32 44 12 20
Piteå Restaurang- och livsmedel 0 16 0 0
Luleå Restaurang- och livsmedelsprogrammet 32 120 31 0

64 180 43 20 3
Älvsbyn Samhällsvetenskaps programmet 16 24 9 7
Boden Samhällsvetenskapsprogrammet 32 130 32 0
Luleå Samhällsvetenskapsprogrammet 116 401 116 0
Piteå Samhällsvetenskapsprogrammet 30 93 24 6

194 648 181 13 4
Luleå Spetsubidlning - musik 8 15 8 0
Piteå Spetsutbildning - dans 14 18 0 0
Luleå Spetsutbildning - Teater 6 9 6 0
Luleå Spetsutbildning dans 4 10 4 0
Luleå Spetsutbildning i matematik 13 21 11 2

45 73 29 2 5
Boden Teknikprogrammet 32 89 29 3
Luleå Teknikprogrammet 87 246 87 0
Piteå Teknikprogrammet 60 114 58 2
Älvsbyn Teknikprogrammet 16 17 9 7

195 466 183 12 4
Luleå VVS- och fastighetsprogrammet 13 85 13 0
Piteå VVS- och fastighetsprogrammet 16 75 16 0
Piteå VVS- och fastighetsprogrammet - Industrirörmontör 12 64 12 0

41 224 41 0 3
Boden Vård- och omsorgsprogrammet 28 49 6 22
Luleå Vård- och omsorgsprogrammet 46 99 28 16
Piteå Vård- och omsorgsprogrammet 24 68 24 0
Älvsbyn Vård- och omsorgsprogrammet 16 10 1 15

114 226 59 53 4
Piteå Yrkesintroduktion mot Bygg och anläggning 0 14 0 0
Piteå Yrkesintroduktion mot Industriteknik 10 21 10 0
Piteå Yrkesintroduktion mot Restaurang och livsmedel 16 19 13 3

26 54 23 3 3  
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Tabell 19.  Programutbud utifrån ort med uppgifter om antal platser, antagna och lediga platser 2014/2015.
Program Platser

Kommun Studievägar ansökn.kod antal
lediga 

platser totalt
andel från 

hemkommun totalt
andel från 

hemkommun 1:a val
andel från 
hemkommun

Boden Bygg- och anläggning BA 27 0 49 84% 27 19 24 36%
Boden El och energi EE 12 0 11 100% 12 12 2 0%
Boden Ekonomi EK 32 4 21 100% 28 25 1 50%
Boden Estetiska ESMUS 32 15 14 86% 17 12 1 50%
Boden Fordons- och transport FT 48 0 65 49% 48 22 29 38%
Boden Naturvetenskap NA 32 5 24 96% 27 26 1 50%
Boden Restaurang- & livsmedel RL 32 15 13 92% 17 12 1 50%
Boden Samhällsvetenskap SA 35 0 35 86% 35 30 4 20%
Boden Teknik TE 32 0 32 97% 32 30 3 25%
Boden Vård- och omsorg VO 28 17 15 93% 11 9 7 50%
Boden TOTALT 10 310 56 279 81% 254 78% 73 37%
Luleå Bygg- anläggning BA 30 0 38 84% 30 90% 16 29%
Luleå Barn - och Fritid BF 28 0 19 84% 28 74% 5 44%
Luleå El- och energi EE 31 0 33 94% 31 84% 12 47%
Luleå Ekonomi EK 113 0 127 83% 113 81% 24 23%
Luleå Estetiska - bild/formgivning ESBIL 15 0 19 74% 15 93% 7 0%
Luleå Estetiska - dans ESDAN 0 0 0 0% 0 0% 0 0%
Luleå Spetsutbildning - dans ESDAN0SR 4 0 5 60% 4 75% 1 0%
Luleå Estetiska - estetik/media ESEST 15 0 20 40% 15 40% 8 21%
Luleå Estetiska - musik  ESMUS 15 0 10 90% 15 73% 0 0%
Luleå Spetsutbildning - musik ESMUS0SR 5 0 7 43% 5 60% 2 0%
Luleå Estetiska - teater ESTEA 0 0 1 0% 0 0% 1 0%
Luleå Spetsutbildning - Teater ESTEA0SR 6 0 6 50% 6 50% 0 0%
Luleå Handels- och administration HA 24 0 22 59% 24 71% 9 13%
Luleå Humanistisk HU 0 0 4 25% 0 0% 4 17%
Luleå Hantverk - Fri sör HVFRI 17 0 35 40% 17 41% 19 8%
Luleå Hantverk - Texti l  och des ign HVTEX 0 0 2 50% 0 0% 2 0%
Luleå Yrkesintroduktion - Bygg och anläggning IMPROBA 2 0 1 100% 2 100% 0 0%
Luleå Yrkesintroduktion - Barn - och Fritid IMPROBF 2 0 0 0% 2 100% 0 0%
Luleå Yrkesintroduktion - El- och energi IMPROEE 1 0 0 0% 1 0% 0 0%
Luleå Yrkesintroduktion - Industriteknik IMPROIN 1 1 1 100% 0 0% 1 50%
Luleå Yrkesintroduktion - Restaurang och l ivsmedel IMPRORL 1 0 1 100% 1 100% 1 0%
Luleå Yrkesintroduktion - Vård- och omsorg IMPROVO 2 0 0% 2 100% 0 0%
Luleå Industritekniska IN 25 0 14 64% 25 76% 3 33%
Luleå Naturvetenskap NA 103 0 103 85% 103 84% 7 36%
Luleå Spetsutbildning - Matematik NAMATVSR 14 0 14 43% 14 36% 1 50%
Luleå Restaurang- och l ivsmedel RL 31 0 36 44% 31 39% 13 22%
Luleå Flyg/Hel ikopter teknik RXFLY 28 0 24 67% 28 71% 4 13%
Luleå Samhällsvetenskap SA 116 0 134 75% 116 74% 27 32%
Luleå Teknik TE 87 0 99 89% 87 86% 18 27%
Luleå VVS- och fastighet VF 13 0 30 83% 13 85% 17 6%
Luleå Vård- och omsorg VO 44 2 45 91% 42 88% 11 43%
Luleå TOTALT 31 773 3 850 76% 770 76% 213 25%
Piteå Teknik TE 60 60 95% 61 95% 2 33%
Piteå Bygg- anläggning BA 48 65 82% 48 81% 22 19%
Piteå El- och energi EE 32 46 74% 32 78% 14 28%
Piteå Fordons- och transport FT 32 40 68% 32 63% 12 31%
Piteå Naturvetenskap NA 30 34 91% 30 97% 7 30%
Piteå Ekonomi EK 30 25 76% 30 73% 2 0%
Piteå Samhällsvetenskap SA 30 5 20 95% 25 96% 0 0%
Piteå Industritekniska IN 28 30 93% 28 93% 10 44%
Piteå Vård- och omsorg VO 24 32 69% 24 71% 8 33%
Piteå Barn - och Fritid BF 24 24 92% 24 92% 4 43%
Piteå Handels- och administration HA 24 21 90% 24 92% 4 60%
Piteå Estetiska - estetik/media ESEST 20 23 74% 20 75% 6 13%
Piteå VVS- och fastighet VF 16 18 83% 16 88% 6 44%
Piteå Estetiska - musik ESMUS 16 2 14 71% 14 71% 2 25%
Piteå Yrkesintroduktion - Restaurang och l ivsmedel IMYRKRL 16 10 3 100% 6 100% 0 0%
Piteå Spetsutbildning - dans ESDAN0SR 14 6 8 75% 8 75% 0 0%
Piteå VVS- och fastighet - Industrirörmontör VFVVS00R 12 14 86% 12 83% 3 40%
Piteå Estetiska - bild/formgivning ESBIL 10 9 56% 9 44% 2 33%
Piteå Yrkesintroduktion - Industriteknik IMYRKIN 10 2 100% 10 100% 0 0%
Piteå Humanistiska HU 0 2 100% 0 2 0%
Piteå Yrkesintroduktion - Bygg och anläggning IMYRKBA 0 2 100% 0 2 33%
Piteå Restaurang- och l ivsmedel RL 0 1 100% 0 1 50%
Piteå Industritekniska - processteknik INPRO 0 0 0 0 0%
Piteå TOTALT 23 476 23 493 82% 453 84% 109 31%
Älvsbyn Ekonomi EK 16 12 4 100% 4 75% 1 50%
Älvsbyn Estetiska - estetik/media ESEST 0 0 0 0 0 0% 0 0%
Älvsbyn Hotell  och turism HT 40 29 6 83% 11 45% 1 50%
Älvsbyn Naturvetenskap NA 16 4 8 63% 12 50% 0 0%
Älvsbyn Samhällsvetenskap SA 16 5 9 67% 11 64% 0 0%
Älvsbyn Teknik TE 16 5 9 44% 11 27% 1 50%
Älvsbyn Vård- och omsorg VO 0 0 1 100% 0 0% 1 50%
Älvsbyn TOTALT 7 104 55 37 68% 49 49% 4 50%
4-kanten SUMMA 71 1663 137 1659 77% 1526 72% 399 1,43

Förstahandssökande Antagna Ej antagna
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BILAGA 3. RESULTAT WEBBENKÄT 

Webbenkäten skickades till anställda i gymnasieskolorna inom 4-kanten utifrån listor från varje gymnasie-
skola, även vikarier fick enkäten. Antalet anställda är ca 560 personer på 496 tjänster.  

Tabell 20.  Webbenkätens svarsfrekvens. 

Kommun Antal svar Bortfall Totalt antal Svarsfrekvens

Boden 65 66 131 50%
Luleå 118 197 315 37%
Piteå 104 109 213 49%
Älvsbyn 16 27 43 37%
4-kanten 303 399 702 43%  

Totalt fick 702 anställda enkäten (inkl. vikarier). Svarsfrekvensen var 43 %. Övriga har valt att inte uttala sig. 

 
1. Anser du att samverkan mellan gymnasieskolorna i 4-kanten bör utökas? 

Tabell 21.  Svar på fråga 1. 

 

Exempel på motiveringar:  

− Lärare från olika skolor bör få träffas och utbyta erfarenheter 
− Alla vinner på det. Kunskapsutbyte! 
− Vet ej vilka områden de samverkar kring idag.  
− Det finns ingen tid för det i tjänsten. 
− Svårt att veta, krävs mer information. 
− Bättre samverkan för mindre konkurrens mellan gymnasieskolorna. 
− Det blir för centralstyrt 
− Samverkan skall ske med utgångspunkten att samtliga gymnasieskolor får fördelar. 
− Organisationen blir för stor! 
− När det gäller gemensam kompetensutveckling samt betyg och bedömning.  
− Synkronisering av programplanerna. 
− Komplettera varandras utbud 
− Det går att göra samordningsvinster genom att byta tjänster mellan varandra. 
− Det är bättre att ha en lokal förankring.  
− Centralisering gynnar alltid den stora kommunen. 
− Genom samverkan kan vi ge våra ungdomar bättre förutsättningar att konkurrera med övriga i landet. 
− Ur ett lärarperspektiv är det en fördel om samma utbildning finns på olika orter. 
− Kanske inte bara en gymnasieby, utan en fyrkantsby där man "lånar" personal inom rimliga gränser. 

1. Nej, 
inte alls

2. Tvek-
samt

3. Ja, till 
viss del

4. Ja, 
absolut

Medel-
värde

Antal 
svar

Varför?/ Varför 
inte? Antal 

motiverade 
svar.

18 19 20 8 2,28 65 38
22 30 44 22 2,56 118 56
53 23 23 5 1,81 104 49
1 4 7 4 2,88 16 9
94 76 94 39 2,26 303 152

4-kanten % 31% 25% 31% 13% 100%

Älvsbyn

Luleå

4-kanten

Boden

Frågealternativ

Piteå
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− Bättre om man tydligare profilerar sig i de olika städerna. 
− Organisationen är för komplex, skillnaderna för stora mellan orterna och kommunikationen bristfällig. 
− Jag vill inte bli placerad på vilken skola som helst inom fyrkanten. Vill jobba där jag fått anställning. 
− Luleå Gymnasieskola är redan nu en tillräckligt stor enhet där det är svårt samverka.  

T ex finns inget gemensamt kalendarie trots många års önskemål. 
 

2. Inom vilka områden anser du att samverkan med andra kommuner bör utökas? 

Tabell 22.  Svar på fråga 2. 

Frågealternativ
Svars-
procent

Antal 
svar

Kompetensutveckling av lärare 59,4% 180
Utbildningsplanering 33,3% 101
Programinnehåll 29,4% 89
Marknadsföring av utbildningsprogram 25,7% 78
Gemensamma utvecklingsprojekt 23,1% 70
Inga områden 19,1% 58
Stöd till antagna elever 16,8% 51
Flexiblare studieprogram för eleverna 16,2% 49
Gemensamma aktiviteter för skolorna 12,2% 37
Verksamhetsuppföljning 6,6% 20
Bemanningsplanering 6,3% 19
Annat område. Specificera i fältet nedan. 3,6% 11

Specificering annat område 15
antal personer som svarat 303  

 

Exempel på specificering av annat område där samverkan borde utökas:  

− Utbyte mellan lärare i de olika kommunerna avseende lyckade eller misslyckade projekt, nya idéer, 
miniseminarium och särskilt erfarenheter inom gymnasiesärskolan. 

− Transportprogrammet. Alla skolor behöver inte ha lärare med (dyr)examinationsrätt till alla de 
behörigheter som ingår i utbildningen. Tex ADR(farligt gods), arbete på väg, truck mm.  
Det borde vara möjligt att byta tjänster mellan varandra så att en lärare kan åka till en annan skola i  
4-kanten och göra slutprov och examinera elever för vissa behörigheter. 

− Yrkesprogram, APL bedömning, Handledarutbildning 
− Undervisningstid, gemensamma rutiner för nationella prov 
− Nätverka mer där kompetensen och erfarenheter kan utväxlas 
− Distansundervisning 
− Gäller även kompetensutveckling av annan personal 
− APL 
− Befintlig samverkan mellan skolpolitiker i fyrkanten 
− Läsårsplanering 
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3. Vilket område bör prioriteras högst? Välj det område som du anser är viktigast att utveckla först. 

Tabell 23.  Svar på fråga 3. 

Frågealternativ
Svars-
procent

Antal 
svar

Kompetensutveckling av lärare 33,8% 99
Inget område 18,8% 55
Utbildningsplanering 15,0% 44
Programinnehåll 9,6% 28
Stöd till antagna elever 5,8% 17
Flexiblare studieprogram för eleverna 4,4% 13
Gemensamma utvecklingsprojekt 4,4% 13
Marknadsföring av utbildningsprogram 4,1% 12
Annat område. Specificera i fältet 1,7% 5
Bemanningsplanering 1,0% 3
Gemensamma aktiviteter för skolorna 1,0% 3
Verksamhetsuppföljning 0,3% 1

Specificering av  område 12
antal personer som svarat 293 293

slopad fråga 10 10  

Exempel på specificering av annat område som är viktigast att utveckla först:  

− Diskutera kursinnehåll och bedömning med andra som har samma ämnen. 
− Ex. "udda språk" som samkörs mellan skolorna via videolänk och en lärare handleder och betygsätter. 
− Nätverkande /erfarenhetsutbyte 
− Kvalitativa likvärdiga utbildningar samt jämnställda arbetstider och lärarlöner 
− Utveckla samarbetet med grundskolan och den aktuella gymnasieskolan 
− Betyg och bedömning, så att det blir ett likvärdigt bedömningsinstrument! 
− APL 
− Befintlig samverkan mellan skolpolitiker i fyrkanten. 
− Flera av alternativen skulle man behöva inkludera med varandra för att få den bredd som skulle behövas 

 

4. Har du något förslag på hur ni som arbetar inom gymnasieskolan kan förbättra verksamheten 
och samtidigt öka elevernas möjligheter till framtida studier eller arbete? 

Kompetensutveckling 
− Gemensamma föreläsningar/K-dagar och ökad studievägledning. 
− Bättre kompetensutveckling samordnad i fyrkanten. Mindre dokumentation mer pedagogik. 
− Hög nivå på ämneskompetens. 
− Gemensamma fortbildningsdagar 
− Gemensamma kvalitativa fortbildningsdagar. 
− Vidareutbilda lärarna så att de håller en hög kvalitet. 
− Genom gemensam kompetensutveckling och gemensamma diskussioner så kan vi lära av varandra. Det 

gynnar givetvis eleverna när deras lärare får utvecklas. 
 
Samverkan  
− Mer samverkan mellan personalen och tider för gemensamt utvecklingsarbete 
− Ett tätare samarbete med de närliggande stadierna: högstadiet samt universitetet (LTU) så att vi kan 

tydliggöra vad som förväntas i kunskapsväg av eleverna.  
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Mer samarbete med näringslivet vore att önska på de yrkesförberedande programmen. Skolan är skiljd 
från verkligheten i för hög grad! 

− Utökade kontakter med omgivande samhället vad gäller studiebesök i olika verksamheter och besök i 
klassrummet av företrädare för privat och offentlig verksamhet. 

− Samverka då det gäller ovanligare gymnasieprogram 
− Öka samarbetet på lokal nivå, mellan olika program och kurser. Vi har mycket kompetens som kan 

utbytas mellan olika program. 
− Mer samarbete med andra lärare, helst ett flertal lektioner där två lärare medverkar, det tror jag är det 

absolut viktigaste för en bra studiemiljö, lärande, utveckling mm. 
− Jobba kring metoder för att minska avhopp och att få alla elever att nå en gymnasieexamen är viktigt. 
− Jobba för att hitta gemensamma metoder för att främja närvaro.  
− Mer tid för enskild- och samplanering (inom programlaget och skolan) så att möjligheter till 

ämnesintegreringen blir mer genomtänkt och kvalitativt klok! 
− Bilda lärarnätverk mellan gymnasieskolorna för att utveckla gymnasieprogrammen 
− Bättre samarbete med branscher, kompetensutveckla lärare med gemensamma träffar där ett program 

finns på flera orter. 
− Utbilda och utveckla oss själva som pedagoger samt ett öppnare klimat lärare emellan.   

Få till samarbetet i den egna kommunen innan man försöker samarbeta med andra kommuner... 
− Hjälp föräldrar bli mer aktiva när deras ungdomar ska göra sitt gymnasieval. 
 
Nätverksträffar 
− Nätverksträffar för lärare förslagsvis på samma program inom 4-kanten. Detta för att tex sprida goda 

idéer, diskutera bedömningsfrågor och liknande och för att förbättra likvärdigheten. 
− Träffas och föra dialoger om verksamheten 
− Se på goda exempel från grannkommunerna. 
− Genom att samverka mellan programmet på olika orter för att få inspiration av varandra 
− Nätverka inom betyg och bedömning. 
 
Programutbud 
− Programgemensamma kurser på hemorten och programspecifika ev på annan ort. 
− Jag brinner för mitt ämne! Flexibilitet gör att fler valbara kurser/valbara program kommer till stånd! 
− Distansstudier, så att eleverna i högre grad kan bo hemma än flytta från hemorten. Det är bra för lands- 

och glesbygden i längden, tror jag.( Eftergymnasiala studier sker ju på distans.) 
− Kan tycka att samtliga utbildningar inom länet skall lyftas för alla elever, så att det blir större chans att 

eleverna väljer rätt utbildning! 
− Se över de olika programmen och försök fördela dem, så att de startar där den mesta kompetensen för 

programmet finns. 
− Ett bättre samarbete behövs så att alla kommuner läser samma kurser under samma årskurs -  

då försvinner ett stort problem då elever flyttar mellan skolor. 
− Satsa på utbildning där bästa/attraktivaste utbildning ges. 
− Anpassa utbildningsutbudet efter behoven i området.  
− Att skolan har bra digitala verktyg som gör att eleverna kan studera från sin hemort eller kanske välja 

vissa kurser på distans/halvdistans alt. lärlingsutbildning.  
− Små grupper i olika kommuner kunde med hjälp av distansundervisning få handledning av en 

legitimerad lärare med hjälp av assistenter på plats. Lärartjänsterna kan organiseras så att läraren har en 
IRL dag i veckan på varje skola och en administrativ dag. Kommunikation med eleverna skulle kunna ske 
genom telefon, SMS, mail, lärplattformar, bloggar, sociala medier Skype, Bambuser eller andra 
videokonferensmedier. 

 
Motivationsarbete 
− Arbeta för att motivera elever som har svårt med motivation, ge varje elev möjlighet att välja program. 
− Vad kan vi göra för att inackorderade elever ska trivas och motiveras att prioritera sina studier, trots att 

familjen finns på annan ort? 
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− Främst gemensamt arbete med att fånga in alla de ungdomar som idag inte går/fullföljer ett 
gymnasieprogram inom 4-kanten.  

 
 
Skolorganisation 
− Att fokusera på två större skolor med stort utbud och utvecklad pendling till och från dessa kommuner.  
− Att vara lyhörd på arbetsmarknadens önskemål om utbildnings inriktningar. Samarbete med näringslivet 

där så är möjligt. 
− Vi skall fortsätta och satsa på att utveckla fyrkantens gymnasieskolor. Få igång ett större samarbete på 

flera olika områden. Kanske bör vi fördela och spetsa till olika utb på de olika orterna. Genom det får vi 
kanske bättre resurser och en mer riktad satsning på specifika utbildningar på de olika orterna. 

− Luleå gymnasieskola har redan "tagit hem" i princip alla fördelar som finns av stordrift. Vi märker  tydligt 
av att det finns nackdelar med stordrift, t.ex. att vissa kompetenser hamnar utanför huset och att 
rektorerna inte kan leda programmen/husen som självständiga enheter.  

 
Arbetsorganisation 
− Vi bör slå vakt om kärnverksamheten i första hand, och se till att vi inte får några inställda lektioner alls. 

Viktigt med en tydlig terminsstart och scheman som fungerar från start. 
− Standardisera antalet timmar en kurs får, så att två skolor inte lägger ut olika mycket tid till en kurs.  

Standardisera vilka högskoleförberedande kurser varje program håller, så att inte t. ex. Barn- och 
Fritidsprogrammet i en kommun erbjuder högskoleförberedande kurser medan samma program på en 
annan skola inte gör det - elever ska inte behöva flytta/penda för att bara samma program på annan ort 
erbjuder bättre alternativ. Att eleverna läser samma kurser i år 1 osv som gör att det underlättar när 
eleverna byter ort. 

− Läsa samma kurser i de olika årskurserna. 
− Anordna 4-kantenöverskridande sambedömning av nationella prov, för att säkra rättvisa bedömningar; 

alternativt outsourca rättandet till en opartisk instans. 
− Hela det administrativa systemet bör förbättras och underlätta istället för att belasta lärarna.  
− Lokal samsyn mellan rektorerna 
− Varje gymnasieskola skulle behöva en skolutvecklare/utvecklingsledare som är nära verksamheten. 
− Få tid och stöd i arbetet efter mål och kursplaner.  
− Få möjlighet att marknadsföra/berätta om programmet till åk9 elever på det sätt vi själva önskar. 
− Skolverkets har mål och riktlinjer i för studie och yrkesvägledning. De behöver implementeras inom 4-

kanten. Det skulle vara en framgångsfaktor.  
− Vi arbetar redan med flera projekt, kollegialt lärande, it- och läslustlyft. Vi kan inte göra allt på en gång. 
− Genom att samverka inom fältet betyg & bedömning kan man ge alla elever en likvärdig bedömning. 
 
Delaktighet 
− Delaktiga engagerade lärare som kan tillföra idéer och kunskap till en ev. framtida flexibel skola. På så 

sätt kan vi vara förberedda på en strukturförändring om lärarna är samlade som en organisation med 
samma fortbildning. Kvalitetssäkrar undervisning och bedömning. 

−  Öppen dialog med skolledare och politiker.  
 
 

5. Hur vill du bidra till utvecklingen av den framtida gymnasieskolan? 

− Ge mig möjligheter att utveckla min egen kompetens, där jag känner behov. 
− Delta i gemensam ämneskompetensutveckling. 
− Jag vill börja med att utveckla arbetet på min egen skola. 
− Gemensamma ämnesträffar på A-dagar. 
− Genom att beredas mer tid i tjänsten för att samverka med lärare på den egna skolan först och främst. 
− Jag vill att skolmiljön och alla möten mellan personer ska vara engagerande! 
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− Gå till jobbet varje dag och slita, trots att utrustning och material saknas eller är otidsenlig. 
− Genom att lära mig använda digitala verktygen bra och intressant för eleven. 
− Delta i fortbildningar, nätverksträffar och liknande om det erbjuds. 
− Ge eleverna en trygg lärmiljö och möjlighet att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa. 
− Att var uppgraderad på förändringar som bidrar till elevers lärande 
− Genom att visa på möjligheter. 
− Genom att vara delaktig i att finna en god gemensam organisation som gynnar samtliga kommuner.  
− Jobba med ämnesfortbildning i mina ämnen för lärarna 
− Dela med mig och ta vara på goda exempel från andra. 
− Att vara uppdaterad vad som händer i branschen och anpassa utbildningen efter det!! 
− Vi arbetar redan mycket med förberedelser inför elevers framtida universitetsstudier,  

men det kan säkert bli bättre om någon har tid att sätta sig in i frågorna.  
− Att programrådet får behålla de befogenheter de har i dag. 
− Att sträva efter att hålla så hög kvalitet som möjligt på våra kurser/utbildningar. 
− Jag vill bidra genom att vara en framgångsrik ledare för en skola i toppklass.  
− Genom att t. ex. redovisa mina åsikter i enkäter och övriga sammanhang. 
− Jag bidrar gärna genom att tolka och utveckla min enhets insikter i de styrdokument som styr skolan. 
− Marknadsföring genom projekt etc. 
− Anordna workshop i APL-bedömning, handledarutbildning. 
− Visa hur man använder olika digitala verktyg. 
− Utveckla moderna testade läromedel. 
− Vara delaktig i en framtida gymnasieskola med tillräckliga resurser. 
− Fortsätta det vi gör i vårt arbetslag för att locka och behålla de elever som kommer in på programmet. 
− Eftersom jag inte tror på samarbete i fyrkanten så vill jag inte bidra till att utveckla just detta samarbete.  
− Övergripande utvecklingsfrågor handlar om politik och pengar. Planeringen bör ligga på högre nivåer 
− Jag fortsätter gärna bidra genom att driva olika utvecklingsprojekt. 
− Samarbeta med mitt program på andra gymnasieskolor i t.ex. Övre Norrland. 
− Ett gemensamt tänkande från grundskola till gymnasium är viktigt, så även med vuxenutbildningen.  
− Jobba inom fyrkanten med gemensamma metoder för att förbättra våra verksamheter.  
− Eleverna bör läsa samma kurser i 1-2-3 detta för att lättare kunna välja olika inriktningar efter åk 1, ex 

måleri Piteå, plåt Luleå, anläggningsmaskin Boden. 
− Utveckling är bra, men jag vill inte sitta med i hur många utvecklingsgrupper som helst.  
− Se till att Björknäs-gymnasiet är bäst, så att Bodeneleverna stannar hos oss. 
− Arbeta för att det blir mer samverkan mellan kommunerna. 
− Då jag är antagen som doktorand i "Kultur och Media" utifrån en uppsats om " VIdeokonferensmediet 

som pedagogiskt verktyg" kan jag hjälpa till att skapa en organisation kring distanslärande. 
− Gemensamma ämnesträffar och gemensam kompetensutveckling för lärare som undervisar i samma 

ämnen tror jag skulle vara väldigt utvecklande. Att träffas och prata om vad man jobbar med och hur. 
− Kompetensutveckling för lärare inom ämnet. 
− Kvalitetsutveckla verksamheten där jag är, men även i samverkan med andra skolor. 
− Jag jobbar gärna med kompetensutveckling inom 4-kanten. 
− Effektivisera undervisningen t.ex. med hjälp av IKT. 
− Skulle gärna jobba som länk mellan skola och näringsliv. 
− Jag vill vara en bra lärare som ger eleverna en bra utbildning med hög kvalitet. 
− Genom att arbeta vidare med att utveckla IT-pedagogiken. 
− Jag skulle delta i gemensamma utbildningsinsatser och diskussionsforum. 
− Inte genom att dela min tjänst i olika skolor inom fyrkanten. 
− Samverkan till fortbildning av andra arbetsgrupper förutom lärare. Kompetensutvecklingsdagar bör 

kunna användas för gemensam kompetensutveckling av ex SYV, specialpedagog, elevhälsa etc. 
− Det är viktigt att utbildningen är professionell samt i möjligaste mån likvärdig . 
− För en likvärdig bedömning. Det ska inte ha någon betydelse för vilket program eleven väljer. 
− Skapa förståelse för samband mellan insatser och resultat vad gäller elevernas kunskapsutveckling. 
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Gymnasieutb. år
Ålder
Född

kommun B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4
Programgemensamma ämnen
Lärare engelska 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,5 1 1,5 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0,2 2,2
Lärare historia* 1 1 1 1 2 2 1 0,5 1,5 1 1 0,35 0,35 0,5 2 2,5 2 2 0,5 0,5 1 0,25 1,25 0,5 0,5 1,5 11 1,1 13,6
Lärare idrott 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0,7 1,7 0 4 1,7 5,7
Lärare matematik 0,5 0,5 0 1 0,5 1,5 0,5 0,5 1 1 0 1 0,85 1,85 1 1 1 0,5 1,5 1 1 0 6 2,35 0,5 8,85
Lärare natur 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 1,25 1,25
Lärare religion 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,25 0,5 0,75
Lärare samhälle 0 1 1 0,5 0,5 1 1 0 0,8 0,8 0 0 0 0,75 0,75 0 2,5 1,55 4,05
Lärare svenska* 1 1 0 0,5 0,5 1 0,25 1,25 2 0,2 2,2 0,65 0,65 0 1 1 0 0 0,35 0,35 4 2,45 0,5 6,95
Lärare SVA 0 0 0 1 1 0,1 0,1 1 1 0 0 0,5 0,5 0 0 2 0,1 0,5 2,6

Övriga ämnen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lärare biologi* 1 0,4 1,4 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0,25 1 1,25 0 0,25 6 0,4 6,65
Lärare ekonomi* 0 0 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0 1 1 0 1 1 0 4,5 4,5
Lärare filosofi 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
Lärare finska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1
Lärare fysik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,25 0,25 0 0,25 0,5 0,75
Lärare geografi 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,2 0,7
Lärare kemi 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0,25 0,25 0,5
Lärare moderna språk 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0,65 0,65 6 0,65 6,65
Lärare psykologi 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 1
Lärare sociologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5
Lärare teknik 0 0 0,5 0,5 0 2 1 3 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3,5 1 5,5
Lärare textil 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2

Estetiska ämnen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lärare bild 0 0 0 0 0 1 1 0 1,5 1,5 0 1 1 0 2 1,5 3,5
Lärare dans 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lärare media 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
Lärare musik 0 1,6 1,6 0 0 1 1 1 1 2 0,15 0,15 1 1 0 1 1 0 2 4,6 0,15 6,75
Lärare teater 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Yrkeslärare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yrkeslärare barn & 
fritid

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 0,9 0,9

Yrkeslärare bygg 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 3
Yrkeslärare el* 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1,5 1,5 2 2 0 3 11,5 1 15,5
Yrkeslärare fordon 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3 5
Yrkeslärare handel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yrkeslärare hantverk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yrkeslärare hotell 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Yrkeslärare ind.teknik 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3
Yrkeslärare restaurang 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0,35 0,35 1 6 0,35 7,35

Yrkeslärare VVS 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2
Yrkeslärare
vård/social omsorg

0 1 1 0 3 1 4 2 2 1 1 0 1,75 1,8 0 0 0 1 5 2,75 1 9,75

Övriga lärare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Specialidrottslärare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Speciallärare 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 6 8
Specialpedagog 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3
Elevassistent 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1,5 1,5 0,75 0,75 0 3,25 3,25

SUMMA 2 5 2,15 0 9,15 1 8,6 2 1 12,6 5 8 1 1 15 5 7 5 0,5 17,5 3 9 4,5 2 18,5 5 7,5 3 0 15,5 1 6 1 0 8 0 10 5,25 0 15 1 9 1 3 14 1 16,8 2,7 1,1 21,6 2 3,25 0 5,25 26 86,85 30,85 8,6 152

20192014 2015 2016 2017 2018

Totalt 2014-2024

65 år 65 år 65 år 65 år
2020 2021 2022 2023 2024

65 år

-1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

65+ år 65 år 65 år 65 år 65 år 65 år

1958 1959

* Luleå kommun har inte kunnat särskilja alla lärarkategorier pga begränsningar i deras verksamhetssystem. Lärarna är i deras system grupperade som  
lärare hi/rel/geo/sh/fil/ps, lärare bio/ke/fy, lärare svenska/SVA, lärare ekonomi/handel och yrkeslärare el/bygg/mek/styr.   
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 Bilaga 4. Pensionsprognos för 4-kanten 2013-2024. (Uppgifterna avser årsarbetare.) 

 

 

 

Tabell 24.  Pensionsprognos övriga anställda i gymnasieskolan. Källa: Gymnasieskolorna i 4-kanten. 

Gymnasieutb. år
Ålder
Född

kommun B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4 B L P Ä GY4

Administratör 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Bibliotekarie 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2
Biblioteksassistent 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0,75 0,75
Skolkurator 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2
Skolsköterska 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
Skolvaktmästare - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 - 2 2 - 2 - 0 - 0 1 - 1 - 0 5 5
SYV (Studie o 
yrkesvägledare) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 3

Tekniker 1 - 1 - 0 - 0 - 0 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 2 2
SUMMA 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 1 0 0 1 0 5 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 3,25 0 0 3,25 0 0 1 1 17,75 17,8

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totalt 2014-2024

65+ år 65 år 65 år 65 år 65 år 65 år

-1949 1950 1951 1952 1953 1959

65 år 65 år 65 år 65 år 65 år

1954 1955 1956 1957 1958

 

Tabell 25.  Pensionsprognos övriga anställda i gymnasieskolan. Källa: Gymnasieskolorna i 4-kanten. 

Gymnasieutb. år
Ålder
Född

kommun B L P Ä GY4

Administratör 2 2
Bibliotekarie 2 2
Biblioteksassistent 0,75 0,75
Skolkurator 2 2
Skolsköterska 2 2
Skolvaktmästare 5 5
SYV (Studie o 
yrkesvägledare) 2 1 3

Tekniker 2 2
SUMMA 17,8 17,8

Totalt 2014-2024
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BILAGA 5. JÄMFÖRELSE AV SAMVERKANSFORMER  

Tabell 26.  Beskrivning av alternativa organisationssätt vid samverkan  

 Samverkansavtal -  
4-kants samverkan 

Gemensam gymnasienämnd Fyrkantens 
Gymnasieförbund 

Beskrivning  Samverkan via avtal Styrning via  
gemensam nämnd 

Gemensam 
gymnasieorganisation  

Förutsättning Ömsesidigt kommunalt 
intresse 

Gemensam nämnd placerad i 
värdkommuns organisation 

Ett förbundskansli som 
samordnar organisation och 
gymnasieprogram  

Styrdokument Skriftligt avtal   
 

Överenskommelser med varje 
kommun, baserad på 
reglemente med föreskrifter  

Förbundsordning och 
konsortialavtal 

Huvudman Den som anordnar 
utbildningen 

Värdkommunen Kommunalförbundet 

Ledning Ledningsgrupp med 
BUN-ordföranden från 
deltagande kommuner 

Gemensam nämnd med 
representanter från varje 
kommun 

Direktion eller 
Förbundsstyrelse och 
fullmäktige 

Ledamöter Enligt 
överenskommelse (ÖK) 

Minst en ledamot samt 
ersättare från varje kommun, 
vald av KF. 

Minst en ledamot samt 
ersättare från varje 
kommun, vald av KF. 

Organisation Beroende på 
omfattning 

Verksamhet enligt ÖK,  
förvaltning i värdkommun 

Förbundskansli  

Innebörd Samverkansområde 
bildas för utbildningar 
som omfattas av 
avtalet 

Kommunernas uppgifter 
övertas av nämnden. Är en 
myndighet och företrädare 
för kommunerna.  
Ingen juridisk person.  
Den ansvariga kommunen 
fattar beslut, träffar avtal och 
anställer personalen.  

Ingen begränsning av vilka 
kommunala uppgifter som 
kan ingå. Är en fristående 
juridisk person. Tar över 
kommunernas uppgifter och 
ekonomiska ansvar. 
Medlemmarna har kvar 
ansvar för finansieringen. 

Vad ingår? Gemensamt 
programutbud, 
antagning och viss 
administration. 

Förvaltningschef och all 
personal anställda av värd-
kommun, men gymnasie-
utbildning i alla kommuner. 

Inga begränsningar på 
utbildningsområdet. 

Fördel (för elever) Alla elever har samma 
ställning vid ansökan 
till nationellt program 
som ingår i samverkan. 
Allsidigt utbud. 

Säkrad tillgång till 
fler/kompletterande 
utbildningsprogram  
för elever i små kommuner. 

Möjlighet att höja 
utbildningskvalité och säkra 
tillgången på kompetenta 
lärare. Ökad tydlighet. 
Samma regler. 

Vad krävs? Överenskommelse 
mellan kommunerna 

Överenskommelse samt KF 
beslut i varje kommun 

Överenskommelse samt KF 
beslut i varje kommun 

Svårighet? Uppnå konsensus En kommun har huvudansvar.  En kommunal organisation 
över kommungränserna. 
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BILAGA 6. JÄMFÖRELSE AV GYMNASIEFÖRBUND 

 

Tabell 27.  Jämförelse mellan tre olika gymnasieförbund 

  
Hälsinglands 
utbildningsförbund 

 
Jämtlands gymnasieförbund 

Lapplands gymnasium  
- en förvaltning inom  
Lapplands kommunalförbund 

Startår 2015 2005 2010 (1990) 
Deltagande  
kommuner 

Bollnäs, Hudiksvall, 
Nordanstig, Söderhamn 

Östersund, Bräcke, Krokom, 
Ragunda 

Gällivare, Jokkmokk,  
Kiruna, Pajala 
(flersaksförbund). 

Verksamheter Gymnasieskola  
samt vuxenutbildning. 

Gymnasieskola samt 
Naturbruksutbildning. 
Vuxenutbildning i Bräcke och 
Ragunda, delvis i Östersund 
och Krokom (upphandlat). 

Gymnasieskola.  
Lärcentra för vuxna med 
samma huvudman. 

Styrning Direktion med KS-
ordförande, oppositionsråd, 
nämndordförande samt 
sakkunniga från varje 
kommun inom KF.  
Kommun som inte ingår i KF 
kan närvara med 2 repr. för 
information. 

Direktion med 
Östersund 5 ledamöter och 
övriga kommuner 2 vardera. 
 

Direktion för KF med 8 
ordinarie och 8 ersättare 
Gymnasienämnd med fyra 
representanter för varje 
kommun (mindre partier kan 
delta). Vuxenutbildning samlad 
i Lärcentra direkt under 
direktionen.  

Styrdokument Förbundsordning + 
Konsortialavtal+ hyresavtal  

Förbundsordning + Konsortial-
avtal + hyresavtal m m 

Förbundsordning + avtal om 
fria nyttigheter m m 

Chef Förbundschef Förbundschef Förbundschef+ Gymnasiechef 
Kansliorganisation Litet kansli (5-7 pers)för 

styrning och samordning. 
Övrigt stöd finns kvar på 
varje ort. Vissa stödtjänster 
köpa av en kommun som 
HR/lön, IT-drift och 
ekonomisystem. 

Kansli idag med 11 personer, 5 
tidigare. Egen IT-enhet (3 pers.) 
Har utökat efter behov. 
Spetskompetens inom 
verksamhetsstyrning viktigt.  

Litet decentraliserat kansli på 6 
personer som är placerade i 
kommunernas kommunhus.  
Distansmöten varje dag. 
Politiska möten alternerar 
mellan orterna.  

Kringresurser Lokalerna hyrs från varje 
kommun. Spec.ped. , vissa 
adm.tjänster följer med in i 
UF, men är kvar i skolan. 
Elevhälsa, skolmåltider m m 
köps av hemkommunen.  

Lokaler hyrs. Ny gymnasieby 
byggs i Östersund.  
Köper vissa tjänster av 
kommunerna. SYV och sp.lped. 
inom GF, men elevhälsa köps. 

Lokaler, inventarier, elevhälsa, 
skolmåltiderm m är fria 
nyttigheter som är kvar i 
kommunerna. Endast 
utbildningen i KF. 

Ersättningsmodell Ersättning per elev baserad 
på kommunens självkostnad 
för program. 

Baserad på faktiska kostnader 
per elev på program på viss 
ort. 

Baserad på antalet elever varje 
år och budgeten startåret 
2010. 

Förändringar Personalen får en 
arbetsgivare.  
Översyn av programutbud. 
Gemensam marknadsföring. 

Personalen har en 
arbetsgivare.Omorganisation 
pga demografisk utveckling. 
Minskat 20 % av personal-
kostnader (135 tj). Ändrat 
programutbud så att samma 
program inte erbjuds på flera 
skolor. Flera friskolor finns idag 
i Östersund.  

Personalen har en 
arbetsgivare.  
Kostymanpassning med  
-12-15 tjänster per år.  
Utflöde av elever från 
kommunerna fortsatte första 
åren, men 2013 vände 
trenden. Nya program har 
starta t ex fordonsprogram.  

Framgångsfaktorer Brett engagemang och på 
kommunledningsnivå. Öppen 
process.  
Gemensamt arbete. 
Tid för förarbete. 
Lös kniviga frågor först! 

Viktigt att genomlysa 
ekonomin i kommunerna före 
KF. Risk att mer behålls inom 
grundskolan än det borde.  
Underdimensionera inte 
budgeten. Avancerade 
ekonomiska analyser är viktiga. 
Grundidén måste vara tydlig. 

Inget geografiskt centrum. 
Lokalt förankrat 
gymnasiekansli i varje 
kommun. Största kommunen 
ödmjuk mot övriga.”Vår 
gymnasieskola finns kvar.” Inga 
nedlagda program. Tid till 
förberedelser.  
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lägst kostnad 
högst kostnad 

 

BILAGA 7. STATISTISKA JÄMFÖRELSER  

 

Tabell 28. Jämförelse avseende demografi och konkurrerande gymnasieskolor, SCB 2013 
Demografisk utveckling Andel gymnasieelever i olika skolor

Kommunförbund & kommuner
 Invånare  

totalt, antal

 Befolknings-
förändring,
2010-2013

Antal elever i 
gymnasie-

skola i 
hemkommun

I 
kommunens 
egna skolor 

(%)

I annan 
kommuns 
gymnasie-
skola (%)

 I fristående 
gymnasie-

skola i 
kommunen (%)

I fristående 
gymnasie-

skola i annan 
kommun (%)

 I landstings-
kommunal 

gymnasieskola 
(%)

2013 2013 2013 antal % 2013 2013 2013 2013 2013
medelvärde alla kommuner 33 258 791 1 139 -191 -14 41 39 5 17 2
Fyrkantens gymnasium 152 667 5 096 -1 115 -18

 Boden 27 838 367 1 005 -244 -20 75 16 7 2
 Luleå 75 383 1 205 2 402 -565 -19 78 8 12 1 1
 Piteå 41 278 386 1 378 -257 -16 83 12 2 4

 Älvsbyn 8 168 -167 311 -49 -14 40 54 3 3
Hälsinglands utbildn.förbund 98 023 3 395 -858 -20

 Bollnäs 26 141 -107 917 -163 -15 54 16 23 7
 Hudiksvall 36 829 -20 1 263 -311 -20 78 12 6 4

 Nordanstig 9 611 -120 344 -92 -21 11 73 17
 Söderhamn 25 442 -205 871 -292 -25 70 18 .. 10 ..

Jämtlands gymnasium 86 616 2 911 -654 -18
 Bräcke 6 559 -326 286 -63 -18 15 63 23

 Krokom 14 643 108 530 -114 -18 5 69 1 25
 Ragunda 5 458 -132 184 -58 -24 11 69 19

 Östersund 59 956 540 1 911 -419 -18 71 5 22 2
Lapplands gymnasium 52 900 1 777 -408 -19

 Gällivare 18 339 -86 575 -183 -24 77 10 10 2 1
 Jokkmokk 5 066 -104 180 -52 -22 63 32 6

 Kiruna 23 196 252 798 -174 -18 89 7 2 2 1
 Pajala 6 299 17 224 1 0,5 64 31 .. .. 3

Förändring antal 
elever, 2010-2013

  
Fyrkanten har fler elever och färre konkurrenter än de aktuella gymnasieförbunden. 

 

Tabell 29. Jämförelse av kostnader per elev 2012. Källa: Skolverkets databas Siris.  

Huvudman
Genomsnittligt 
antal elever Totalt

Under-
visning

Under-
visning 

%

Lokaler och 
inventarier 

%
Skolmåltider 

%

Läromedel,
utrustning, 
bibliotek %

Elevhälsa 
% Övrigt %

Norrbotten 6 713 104 800 51 100 49 20 4 8 2 16
Boden 941 97 300 51 900 53 20 4 11 2 10
Luleå 2 637 93 000 41 400 45 25 4 7 3 16
Piteå 1 411 105 100 54 000 51 17 4 8 1 17
Älvsbyn 199 128 100 71 200 56 9 4 8 1 21
Gymnasieförbunden i Sv. 13 184 104 200 53 400 51 17 4 8 2 19
Jämtlands gymnasieförbund 2 869 112 300 52 100 46 14 4 3 2 33
Lapplands gymnasium 1 669 83 100 60 400 73 4 23
Hälsinglands utbildningsförbund

Bollnäs 835 120 900 64 600 53 20 4 7 1 14
Hudiksvall 1 442 91 100 45 000 49 21 4 11 2 12

Nordanstig 46 121 700 86 900 71 11 5 1 3
Söderhamn 779 100 100 47 200 47 18 5 11 3 15

Kostnader per elev (kr) Procentuell fördelning mellan olika kostnader

 

Observera den låga kostnaden för Lapplands gymnasieförbund, men det 
beror på att kostnaderna för lokaler och utrustning, skolmåltider och 
elevhälsa inte fördelats. De tillämpar ”fria nyttigheter”, som innebär att 
gymnasieförbundet kan nyttja lokaler och kommunala tjänster vid behov. 
Att avtal saknas gör att tvister kan uppstå när t ex ombyggnationer behöver göras och 
diskussioner uppstår om vem som ska bekosta den.  

Kostnaderna är ungefär desamma i gymnasieförbunden som i kommunerna. Det som framgår är 
dock att större gymnasieskolor har lättare att kunna bedriva en kostnadseffektiv utbildning. 
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Tabell 30. Jämförelse av utbildningsresultat. Källa: Skolverkets databas Siris. 

Kommunförbund & kommuner
Gymnasie-
frekvens %

Elever antagna 1:a 
handsval (%)

Elever som 
fullföljt 

utbildning inom 
3 år (%)

 Betygspoäng 
efter 

utbildning, 
genomsnitt

Elever i arbete 
eller studerar 2 

år efter 
utbildning (%)

2013 2013 2013 2013 2012
medelvärde alla kommuner 75 85 80 13,8 67
Fyrkantens gymnasium

 Boden 77 85 74 14,0 69
 Luleå 70 83 78 14,4 57
 Piteå 72 85 87 13,7 66

 Älvsbyn 81 89 73 13,7 70
Hälsinglands utbildn.förbund

 Bollnäs 76 82 78 13,4 66
 Hudiksvall 76 79 83 13,8 61

 Nordanstig 79 72 86 13,0 54
 Söderhamn 73 84 81 13,6 66

Jämtlands gymnasium
 Bräcke 78 87 85 12,7 51

 Krokom 75 84 84 13,5 62
 Ragunda 76 81 67 13,3 64

 Östersund 74 89 81 14,2 56
Lapplands gymnasium

 Gällivare 72 80 81 13,8 74
 Jokkmokk 74 84 74 13,0 65

 Kiruna 73 77 74 14,7 75
 Pajala 80 91 84 14,2 67  

 

När det gäller utbildningsresultat finns inga större skillnader mellan elever som går i 
gymnasieförbund eller i kommunens gymnasieskola.  
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BILAGA 8. FÖRBUNDSORDNING 

I texten nedan presenteras ett första utkast till förbundsordning för 4-kantens gymnasieförbund 
som utgångspunkt för vidare diskussion. 

 

Utkast till  
Förbundsordning för Kommunalförbundet 4-kantens gymnasieförbund 
 

§ 1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är 4-kantens gymnasieförbund.  
Förbundet har sitt säte i Bodens kommun. 

 
§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner. 

 
§ 3 Ändamål 

Förbundets ändamål är att svara för de uppgifter medlemskommunerna överlämnar till förbundet 
inom den del av skolväsendet som innefattar gymnasieskola och gymnasiesärskolan samt  
deltar på arenor för samverkan med högskoleutbildning och forskning. 

Förbundet får även teckna avtal med andra huvudmän om att tillhandahålla utbildning inom de 
angivna områdena. 

Förbundet har till ändamål att: 

 Svara för medlemskommunernas skyldigheter och befogenheter vad gäller ungdomars 
utbildningar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta kan ske via utbildningar inom 
förbundet eller via samverkan med andra skolhuvudmän. 

 Utöver de ovan angivna uppgifterna kan en, flera eller alla medlemskommuner ge i uppdrag 
åt förbundet att svara för viss annan verksamhet om den har anknytning till förbundets 
övriga uppgifter och verksamhetsområde. Detta förutsätter att förbundets direktion 
beslutar att ta på sig uppdraget. 

 Förbundet har ansvar för åligganden som enligt gällande skolförfattningar åvilar respektive 
hemkommun utöver den egentliga undervisningen avseende olika elevgrupper 
hemmahörande i medlemskommunerna. 

 
Det åligger förbundet att i sin verksamhet bedriva en god samverkan med 
grundskoleverksamheten, näringslivsverksamheten, arbetsmarknadsverksamheten och 
socialtjänsten i medlemskommunerna. 

 
§ 4 Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. 
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§ 5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  
Förbundsdirektionen får inrätta de utskott och andra organ som den finner lämpligt för att 
fullgöra förbundets ändamål.  

 
§ 6 Förbundsdirektion 

Förbundsdirektionen ska bestå av 8 ledamöter och 8 ersättare och av dessa utser 
medlemskommunerna 2 ledamöter och 2 ersättare vardera. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år varvid mandatperioden räkna från den 1 januari året 
efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet.  
Direktionen väljer bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice 
ordförande ska inte komma från samma medlemskommun. 
När val av ledamöter och ersättare sker första gången skall det avse tiden från och med den  
1 januari 2017  till och med den 31 december 2020. 

 
§ 7 Revisorer, revisorsersättare och ansvarsfrihet  

Förbundet ska ha 4 revisorer varav medlemskommunerna utser 1 vardera.  
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen.  
Revisorerna ska efter granskning lämna revisionsberättelse till var och en av 
medlemskommunerna, varefter respektive kommunfullmäktige beslutar i frågan om 
ansvarsfrihet. 

 
§ 8 Ersättning till förtroendevalda och revisorer 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet ska bestämmas enligt 
de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda och revisorer i Bodens/Piteå kommun. 

 
§ 9 Kungörelser och tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska 
anslås på förbundets anslagstavla samt finnas tillgängliga på förbundets hemsida. Kungörelser om 
sammanträden då budget och verksamhetsplan fastställs ska anslås på samtliga 
medlemskommuners anslagstavlor. 

 
§ 10 Förbundsmedlems insyn och närvarorätt 

Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess verksamhet. 
Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i respektive kommun. Förbundsmedlemmar har 
genom sitt kommunfullmäktige eller sin kommunstyrelse rätt att väcka ärenden i direktionen. 
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska alltid ha möjlighet att yttra sig över principiella 
frågor och frågor av större vikt. 

Direktionen ska minst en gång varje år kalla medlemmarna till samråd i syfte att informera om 
och analysera verksamheten. Inför ny fyraårs budget ska samråd ske om planeringsdirektivet. 
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§11 Budget och uppföljning av ekonomi och verksamhet 

 
Budget och planering 

Planeringshorisonten för förbundet är långsiktig och fastställs i en fyraårsbudget. 
Planeringsförutsättningarna kommuniceras mellan medlemskommunerna och förbundet, bl a i 
samband med samråden, och uttrycks i ett planeringsdirektiv, som fastställs i respektive kommun.  

Planeringsdirektivet innehåller övergripande mål och inriktning för förbundet avseende ekonomi, 
kvalité och verksamhet. Angående ekonomin kommuniceras eventuella krav på effektivisering, 
ställningstagande angående demografisk anpassning, prisuppräkningstal etc.  

Förbundet ska årligen leverera prognoser och göra analyser av demografiska förändringarna som 
påverkar antalet elever i gymnasieskolan eller andra delar av förbundets verksamhet. Analyserna 
ska stämmas av med medlemskommunerna. Prognoserna ska omfatta minst sex års 
utvecklingshorisont och levereras senast 15 april för de kommande åren.  

Budgeten ska fastställas för fyra år. Avsikten med fyraårsbudget är att, så långt möjligt från 
medlemskommunerna sida, ge förbundet förutsägbara förutsättningar att planera sin verksamhet 
och ekonomi långsiktigt. Budgetperioden har sin utgångspunkt med ett års förskjutning efter 
valår. I förbundets budget får inte de upptagna kostnaderna överstiga de intäkter förbundet kan 
påräkna i bidrag från medlemskommunerna och övriga intäkter.  

Utgångspunkten är att elevplatspriserna och övriga kostnader ska räknas upp med de faktiska 
prisförändringarna. Om medlemskommunerna önskar begränsa kostnadsutvecklingen i förbundet 
sker detta genom att ett besparings- eller effektivitetsutrymme fastställs i kronor eller procent. 
Ett sådant ekonomiskt krav på förbundet görs i samband med fastställandet av varje 
fyraårsbudget för att värna förbundets möjligheter till långsiktig planering.  

Förbundet ska samråda med medlemskommunerna om förslag till budget för nästkommande år 
senast 15 september. För att medlemskommunerna ska kunna ta hänsyn till avgifterna till 
förbundet i sitt budgetarbete ska dialogen kring nästkommande års budget vara påbörjad under 
våren. En beskrivning av budgetprocessen ska tas fram och särskilt dokumenteras. 

 
Uppföljning 

Senast den sista februari året efter räkenskapsåret ska förbundet till medlemskommunerna 
överlämna årsredovisning med uppföljning av ekonomi, övergripande verksamhetsmål och 
kvalitetskrav från planeringsdirektivet.  

Förbundet skall upprätta delårsbokslut per den sista juni, samt prognosticera årsutfallet. 
Därutöver skall förbundet upprätta regelbundna månadsrapporter. Dessa 
bokslut/månadsrapporter ska delges medlemskommunerna.  

Förbundet har fullt ut ansvar för ekonomi och verksamhet. Vid avvikelse ska förbundet själv vidta 
åtgärder för att korrigera dessa. Inga budgetöverskridanden accepteras, som ska täckas av 
kommunerna. Om förbundet upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, skall 
förbundet omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna/uppnå balans. 

Årets resultat (över- och underskott) balanseras i förbundet. Om årets resultat beräknas bli 
negativt har förbundet att redovisa orsakerna. Detsamma gäller avvikelser mot kvalité och 
verksamhetsmål. Förbundet ska beskriva åtgärder som vidtagits, samt åtgärder/förbättringar som 
planeras framåt.  
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§ 12 Kostnadstäckning 

Förbundets gymnasieverksamhet finansieras med ersättningar från medlemskommunerna samt 
interkommunala ersättningar. 

Förbundet erhåller ersättning från respektive medlemskommun motsvarande självkostnaden för 
varje elevplats beräknad per program/inriktning och utbildningsställe (elevplatspris). Senast den 
15 april året före budgetåret ska förbundet till medlemskommunerna överlämna uppgifter om 
preliminära elevplatspriser för kommande budgetår samt preliminärt intagningsresultat 
(fördelning av respektive kommuns elever per program/inriktning och utbildningsställe). 
Ersättningen till förbundet för nästkommande år bygger på denna prognos.  

Senast den 30 september skall respektive medlemskommun erhålla uppgift om definitivt 
intagnings besked inklusive elever som valt att genomföra sin utbildning utanför förbundets 
egenregi, ifall detta väsentligt påverkar antagna budgetförutsättningar. 

Respektive medlemskommun skall utöver ovanstående eleversättning betala ersättning till 
förbundet för lagstadgade inackorderingstillägg och dagliga resor till elever som är folkbokförda i 
kommunen. Inackorderingstillägg och dagliga resor skall beslutas av, och betalas ut av förbundet. 
Förbundet svarar för interkommunala ersättningar/debiteringar, och ersättning till fristående 
skolor. 

Vid verksamhetsövergången ska kommunernas budgetar vara i balans. 

 
Utbetalning och korrigering 

Förbundet erhåller ersättning med 1/12 av den beräknade kostnaden för respektive kommun per 
den 20:e varje månad. Efter första och andra året skall uppföljning och avräkning ske och 
korrigeras för att säkerställa att förbundet haft rätt ingångsvärden. 

 
§ 13 Andel i tillgångar och skulder 

Varje medlemskommun har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder. Andelen 
utgörs av den andel av de totala ersättningar som lämnats enligt § 11 och som respektive 
medlemskommun erlagt de senaste fem åren.  
Samma beräkningsgrund ska tillämpas vid skifte av förbundstillgångar. 

 
§ 14 Utträde ur förbundet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet efter 
iakttagandet om en uppsägningstid av tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen 
skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den 
ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller vid ingången av det år då medlemmen utträder ur förbundet om inte annat avtalas 
mellan förbundsmedlemmarna. 

 
§ 15 Antagande av ny medlem och ändring i förbundsförordningen 

Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av direktionen. 
Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet. Beslut om ny medlems inträde i 
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förbundet fattas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits efter att 
kommunfullmäktige i samtliga förbundsmedlemmar lämnat sitt godkännande och en ny 
förbundsordning trätt i kraft.  

Ändringar i förbundsordningen kräver samtliga förbundsmedlemmars godkännande och träder i 
kraft först när den fastställts av samtliga förbundsmedlemmars kommunfullmäktige. 

 
§ 16 Förbundets likvidation och upplösning 

Förbundet är bildat på obestämd tid. Uppsägning kan ske med en uppsägningstid på tre år räknat 
från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och medlemskommunerna bestäms utifrån de andelar i 
förbundets samlade tillgångar och skulder, principer enligt § 12, som gäller det år då förbundet 
upphör. 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan medlemskommunerna inte har nåtts när 
uppsägningstiden är till ända så skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen 
verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation skall förbundets 
egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till kontanta medel genom försäljning 
på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt bedrivas vidare om det 
behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet, med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut 
om vilken av kommunens medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar som 
tillhör förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är 
förbundet upplösts. En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som 
förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot övriga förbundsmedlemmar inom ett år 
från det slutredovisningen delgavs medlemmarna. Om det framgår någon tillgång för förbundet 
efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer 
behov av ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsättas. 

Vid förbundets likvidation och upplösning ska ny inrangeringsförhandling hållas och medarbetarna 
erbjuds övergång till den medlemskommun dit respektive verksamhet övergår. 
 

§ 17 Tvist 

Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras av allmän domstol. 

§ 18 Arkivmyndighet 

Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde. 

 
§ 19 Bildande av förbundet 

Förbundet är bildat när samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar antagit denna 
förbundsordning. Förbundets verksamhet inom de områden som anges i § 3 startar när 
medlemskommunerna överlämnar uppgifter till förbundet, 2015-08-11.  
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Projekt: Hälsinglands Utbildningsförbund 
Styrgrupp & interimistisk direktion    
Projektledningsgrupp   
Delprojekt 1 – Förbundsordning    
Delprojekt 2 - Uppgift, avgränsningar  
Delprojekt 3 - Ekonomiska förutsättningar   
Delprojekt 4 - Modell utbildningsutbud & kvalité  
Delprojekt 5 - Personalfrågor 
Delprojekt 6 - Stödsystem 
Delprojekt 7 - Kommunikationsplan 
Delprojekt 8 - Upphandlings- och avtalsfrågor 
Delprojekt 9 - Administrativ inventering 
Facklig referensgrupp /referensgrupper  

 

BILAGA 9. GENOMFÖRANDEPLAN 
 

år månad aktivitet 

2014  april-dec  Utredning med förslag till ny organisation.  
2015 jan/feb Intern diskussion i varje kommun utifrån förslag om målsättning och 

ambitionsnivå med gymnasiesamverkan samt framtida 
programutbud ambitionsnivå, organisationsform m m. 

 feb Samverkansmöte med diskussion om framtida organisation 
 mars  Förslag om organisationsform i BUN  
  (samt framtida styrning, kansli, placering m m) 
  maj  Inriktningsbeslut om framtida organisationsform i KS 
  juni/sep Inriktningsbeslut om framtida organisationsform i KF 
  Kommuncheferna skriver ev. projektdirektiv  
 juni/sep  Gemensamma arbetsgrupper skapas för internt arbete 
 sep Projektstart med projektledare och arbetsgrupper 
 nov  Gemensam studiedag anordnas med företrädare från andra 

gymnasieförbund   
2016 jan  Ett storgruppsmöte med alla inblandade  
 jan-feb Fortsatt arbete i grupperna   
 feb Underlaget färdigt 
 mars  Presenteras för BUN för beslut/förslag 
  maj  Beslut i kommunstyrelserna 
  sep Beslut om kommunalförbund i kommunfullmäktige 
 sep  Gymnasieförbundet startas. 
 sep-dec  Anställning av förbundschef och kanslipersonal 
2017 jan Verksamheten igång på kansliet 
 vår Framtagning nytt programutbud  
 höst Nytt programutbud färdigt och sökbart för elever 
2018  jan Verksamhetsövergång anställda 
 maj/aug Antagning och första läsåret för eleverna på nya program 
 

Exempel från Hälsinglands utbildningsförbund på projektorganisation för internt förberedelsearbete.  
 

Till höger ser ni arbetsgrupper i projektet inför 
starten av Hälsinglands Utbildningsförbund.  
 
Vi föreslår att ni gör på liknande sätt,  
men fördelar uppdragen på ett mindre  
antal arbetsgrupper.  
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