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Övertagande av utbildningen Naturbruksprogrammet vid Grans 

Naturbruksskola 

 

Barn- och utbildningsnämnden är positiv till att överta utbildningen Naturbruksprogrammet 

vid Grans naturbruksskola. Det är ett mervärde att ha ett naturbruksgymnasium och 

utmaningarna är många, men vi ser det som ett långsiktigt utvecklingsarbete i kommunen. Det 

finns många utvecklingsmöjligheter för området, men nämnden väljer att i detta yttrande ha 

focus på det som berör BUN:s ansvarsområde d v s utbildningen på Grans. 

 

Något som är positivt kan även innebär en stor utmaning för berörda. Vi väljer att i punktform 

ta fram det som vi bedömer är viktiga delar att beakta vid ett övertagande. Beslut om 

inriktningar i utbildningen får bli en senare fråga den dagen det är klart om Piteå kommun blir 

ansvarig för utbildningen Naturbruksprogrammet.  

 

Positiva delar, farhågor, samt vad man bör beakta vid ett eventuellt övertagande: 

 

 Hur skall verksamheten finansieras om man inte uppnår beräknat elevunderlag – tillskott 

från kommunfullmäktige eller omfördelning inom nämndens budgetram? 

 Ökat elevunderlag på Grans kan betyda minskat elevunderlag på Strömbackaskolan. 

 Möjlighet att bygga ut elevhem och verksamhet för inackorderade elever till att omfatta 

samtliga inackorderade elever på Grans och Strömbackaskolan. 

 Både möjlighet, men även svårighet – lärare som undervisar på både Strömbackaskolan 

och Grans. 

 Nuvarande personalstyrka måste minskas och påverkar det tjänster på Strömbackaskolan?  

 Grans har genom åren varit bra på att bereda plats till elever i behov av särskilt stöd. Det 

kan innebära att man inte kan minska personalstyrka i den omfattning som anges i 

utredningen och det i sin tur ger ekonomiska konsekvenser. 

 Två kulturer – Strömbackaskolan och Grans – skall ”giftas ihop”. Vi vill att man värnar 

om delar som är specifika för Grans exempelvis egen mathållning på skolan. Ansvaret för 

mathållningen i kommunen måste vara enhetlig och därmed vara under Fastighets- och 

servicenämndens ansvar. 

 Hur hantera varumärket Grans under ett Strömbackaparaply? Kan man behålla nuvarande 

logga eller måste det in under kommunens logga och vad innebär det i kostnader, men 

främst i igenkänning? 

 Övertagandet kommer att kräva investeringsmedel och hur kommer det att påverka 

nuvarande behov av nya investeringar och reinvesteringar i förskolor och skolor? 

 Hur kan vi hantera likvärdigheten för elever i samma organisation (Strömbackaskolan 

och Grans) att delta i skolornas individuella val, kulturarrangemang e t c.  Kan uppstå 

extra kostnader för logistik, men främst bussning av elever? 
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 Samverkan mellan olika förvaltningar och utomstående aktörer som kan vara positivt, 

men kan innebära även problem och merarbete då det finns många önskemål och 

förväntningar på vad som skall utvecklas på Grans-området där utbildningen bedrivs. 

 Ett övertagande innebär merarbete och kräver främst personella resurser. Det kommer 

krävas personella resurser dels i arbetet att utveckla hela området, men även inom 

utbildningsförvaltningen för övertagande av utbildningen. 

 Vid ett övertagande av utbildningen Naturbruksgymnasium krävs att Piteå kommun 

tecknar avtal med Norrbottens kommuner om att inte starta konkurrerande utbildningar. 

 

Detta är frågor som nämnden för närvarande bedömer måste finnas med i diskussion och 

planering vid ett eventuellt övertagande av området Grans och utbildningen 

Naturbruksprogrammet på Grans. 
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