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Skolinspektionen 

     Registrator 

     Box 23069 

     104 35 STOCKHOLM 

 

Yttrande över ansökan från Nya läroverket Luleå AB att 

godkännas som huvudman för fristående gymnasieskola i Luleå 

kommun    
 

Piteå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan från Nya läroverket Luleå AB om 

godkännande att som huvudman bedriva fristående gymnasieskola i Luleå kommun.  

Ansökan gäller följande program och inriktningar: 

 Estetiska programmet 

- Estetik och Media 

 

 Naturvetenskapsprogrammet 

- Naturvetenskap 

 

 Teknikprogrammet 

- Informations- och medieteknik 

 

De utbildningar ansökan gäller omfattar 225 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2020

      

Piteå kommuns gymnasieutbildningar 

Piteå kommun har samlat sina gymnasieutbildningar inom ett skolområde under benämningen 

Strömbackaskolan. Skolan består i dagsläget av fem skolenheter som leds av varsin rektor. Förutom 

gymnasieutbildning erbjuder Strömbackaskolan gymnasiesärskola.  

Strömbackaskolan består idag av 14 nationella program, 27 inriktningar, samt två riksrekryterande 

utbildningar: 

 Estetisk spetsutbildning Dans 

 Riksrekryterande utbildning av industrirörmontörer inom VVS och fastighetsprogrammet 

Förutom de nationella programmen erbjuder skolan även samtliga introduktionsprogram.  

Att samla programmen och därmed resurserna till ett skolområde medför fördelar på många 

områden. Utöver ett effektivt samnyttjande av lokaler så sker även en samordning mellan 
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programmen och mellan inriktningarna. Det medför att även program/inriktning med färre elever 

kan hålla en god utbildningskvalitet trots sämre ekonomisk bärighet. På Strömbackaskolan går i 

dagsläget ca 1500 elever. 

I kommunen finns också Grans Naturbruksskola, som i dagsläget drivs av Region Norr, före detta 

Norrbottens läns landsting, men där förhandlingar pågår om ett kommunalt övertagande av 

huvudmannaskapet.     

  

Gymnasiesamverkan i regionen – Fyrkantens gymnasiesamverkan 

Från 2007 ingår de fyra närliggande kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn i en 

gymnasiesamverkan som regleras via samverkansavtal. Denna samverkan ger elever inom det s.k. 

Fyrkantsområdet möjlighet att fritt söka gymnasieutbildning bland de fyra kommunernas kommunala 

gymnasieskolor.  

Samverkansavtalet möjliggör en kraftsamling av resurser för att kunna bibehålla ett brett och 

kvalitativt utbud av gymnasieprogram även i tider när elevkullarna minskar. Orterna ligger så pass 

nära varandra att de flesta elever som väljer att studera vid annan gymnasieskola än den på 

hemorten har möjlighet att dagpendla.     

Prognostiserad elevutveckling i kommunen och i regionen 

Från att elevkullarna till gymnasiet minskade kraftigt, med start läsåret 09/10 så har en återhämtning 

skett. Vi kan se att det prognostiserade elevantalet närmaste året når sin kulmen för att därefter 

sjunka något, men till en relativt stabil nivå1. Piteå kommuns målsättning är att kunna behålla ett 

brett utbud.  

Prognoser i ansökan från Nya läroverket Luleå AB 

Enligt ansökan så skulle verksamheten vid fullt utbyggd verksamhet 2020 uppgå till 225 elever om 

verksamheten är konstant över åren. Erfarenhetsmässigt vet vi att elevantalet sjunker över tid i och 

med att elever av olika anledningar gör omval eller av andra orsaker avbryter sina studier. Lågt 

räknat skulle ca 5-7 % av eleverna falla bort mellan åk 1 och åk 3. Om nya läroverket skulle fylla sina 

platser så skulle det innebära ett bortfall på ca 12-14 elever.  

I ansökan anges att man från starten 2018 beräknar att 15 elever i varje programinriktning ska 

påbörja studier i åk 2. Detta skulle innebära att Nya läroverket beräknar att plocka dessa elever från 

befintliga utbildningar i Fyrkanten. Detta förefaller ganska orimligt. Men om elever skulle välja att 

byta skola i åk 2, så vore det förödande för de utbildningar som idag bedrivs inom Fyrkantens 

samverkansområde. Inriktningen Estetik- och media är en liten utbildning med få sökande. På 

Strömbacka går ca 16 elever på denna inriktning i varje årskurs. Samma sak gäller för 

Teknikprogrammets inriktning Informations- och medieteknik. Risken finns att befintliga klasser 

                                                           
1 Bilaga 1. Elevprognos gymnasiet. 
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krymper om Nya läroverkets prognoser slår in, vilket skulle påverka både ekonomi och dynamik i 

befintlig verksamhet.  

På Naturvetenskapliga programmet på Strömbackaskolan, finns ett ganska stadigt underlag med 30 

elever över åren. Målet är att utöka till två klasser för att kunna erbjuda ytterligare en inriktning i 

syfte att möta samhällets behov av unga med högskoleförberedande naturvetenskaplig utbildning. 

Om Nya läroverket skulle komma igång med sin verksamhet, så finns en risk att vi inte skulle kunna 

erbjuda detta i regionen, då vi konkurrerar om samma elever.  

Den sökta etableringen kan således medföra negativa konsekvenser för den kommunala 

gymnasieskolan i Piteå men också i viss mån för övriga gymnasieskolor inom Fyrkantenområdet.  

Tilläggas kan också att NTI-gymnasiet i Luleå idag erbjuder Naturvetenskapligt program med 

naturvetenskaplig inriktning, samt Estetiska programmet – Estetik och media. I dagsläget har man 

väldigt få sökande till dessa program2.  

Ställningstagande 

Med ovanstående konsekvensbeskrivning föreslår Piteå kommuns Barn- och Utbildningsnämnd att 

Skolinspektionen avslår Nya läroverket Luleå AB:s ansökan om att få etablera en fristående 

gymnasieskola i Luleå kommun.   

Barn- och utbildningsnämnden, Piteå kommun 

…………………………………………………… 

Ruth Rahkola 

Ordförande 

 

 

Kontaktuppgifter till Fyrkantens gymnasiesamverkan, som sköter antagning för 
gymnasieskolor i Fyrkantsregionen (även för de fristående gymnasieskolorna inom 
Fyrkanten). 

Fyrkantens gymnasiesamverkan, kansliet, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå 

Handläggare 
Gisela Kluwetasch 
gisela.kluwetasch@skol.lulea.se 
Tfn: 0920-45 36 96 

Utvecklingsledare 
Tove Waara Axelsson 
tove.waara-axelsson@skol.lulea.se 
tfn: 0920-45 41 53 

Kontaktuppgifter till Strömbackaskolan 

Gymnasiechef 
Britta Dahlén 
Britta.Dahlen@pitea.se 
Tfn: 0911-696301 

Ekonom 
Carl-Erik Lundberg 
Carl-Erik.Lundberg@pitea.se  
Tfn: 0911-696360 

 

                                                           
2 Se bilaga 2 
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