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Ansvarsfördelning gällande Grans Naturbruksgymnasium  

under perioden 17 08 01 – 20 07 31 
 

1. Organisation 

I och med den verksamhetsövergång som innebar att Piteå kommun övertog 

huvudmannaskapet för Grans Naturbruksgymnasium (nedan kallat Grans) från Region 

Norrbotten 170801 placerades Grans under Barn- och utbildningsnämndens (BUNs) 

ansvarsområde. Kommunstyrelsen gav kommunchef i uppdrag att skapa en organisation för 

implementeringsperioden och kommunchef anställde en verksamhetschef för Grans som 

skulle leda detta arbete.  

 

Grans ligger i sin nuvarande form under BUN/utbildningsförvaltningen men beslut gällande 

verksamhetsgrenar vid sidan av gymnasieutbildningen fattas av kommunstyrelsen. Under 

implementeringsperioden är en operativ ledningsgrupp tillsatt som leder utvecklingen av 

Grans övriga verksamhetsgrenar (vid sidan av gymnasieutbildningen), exempelvis Gröna 

näringar, forskningsprojekt, eventuell vuxenutbildning m.m. 

 

Enkelt uttryckt innebär detta att huvudmannabesluten för gymnasieutbildningen åligger BUN 

medan verkställighetsbeslut ligger på Grans verksamhetschef under implementeringsperioden. 

 

I och med att Grans därmed ligger under såväl BUNs ansvarsområde samt under kommunchef 

behöver ansvarsfördelningen förtydligas. Organisationen för Grans under dessa tre 

implementeringsår föreslås struktureras enligt följande: 

 

1.1 Delegation 

Till BUNs delegationsordning tillförs under perioden 170801 – 200731 följande punkter (vid 

sidan av dessa förändringar gäller delegationsordningen i sin helhet även för Grans 

verksamhet): 

 
Föreslagen förändring i delegationsordningen markeras med röd kursiverad text: 

 

Punkt Ärendegrupp Delegat 

11.1 Elev på nationellt program antas senare till nationell 
inriktning, särskild variant, lärlingsutbildning inom 
programmet, SL 16 kap 12 § 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 

Verksamhetschef 

11.3 Beslut om att elevs utbildning till sitt innehåll får 
avvika från vad som annars gäller för programmet , SL 
16 kap 14 § 
 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 

Verksamhetschef 

12.7 Beslut att inom yrkesprogram anordna 
programinriktat individuellt val som är riktat mot 
yrkesprogrammet, SL 17 kap 17 § 
 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 

Verksamhetschef 

12.8 Beslut att träffa överenskommelse med landsting om 
att anordna programinriktat individuellt val som är 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 
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inriktat mot yrkesprogrammet. Krävs synnerliga skäl, 
SL 17 kap 18 § 

Verksamhetschef 

13.4 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val, Gysf 4 kap  7 § 
 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 

Verksamhetschef 

13.5 Beslut om utbud av fler språk än franska, spanska och 
tyska, Gysf 4 kap 10 § 
 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 

Verksamhetschef 

13.18 Efter reservantagningens slut.  
Gysf 7 kap 8 § 
 
 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 

Verksamhetschef 

13.19 Beslut om byte av studieväg. Om elev är omyndig ska 
även vårdnadshavare få yttra sig, Gysf 7 kap 9§  
 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 

Verksamhetschef 

13.22 Beslut om mottagande av elev som inte är bosatt i 
Sverige, Gysf 12 kap 11 § . Kan vara nordisk 
studerande 
 

För Strömbackaskolan: Gymnasiechef 

 

För Grans Naturbruksgymnasium: 

Verksamhetschef 

26.2 Upphandling motsvarande 5 basbelopp.  
 

Chef för- och grundskola, 
gymnasiechef, verksamhetschef Grans 
naturbruksskola 

 

Strukturen i delegationsordningen innebär att under implementeringsperioden ansvarar 

verksamhetschef på Grans för flera av de uppgifter som gymnasiechef annars ansvarar för 

gällande Strömbackaskolan. När implementeringens tre år upphör skall dock Grans 

gymnasieutbildning utgöra en sjunde gymnasieenhet, likvärdig med Strömbackaskolans sex 

övriga enheter, underställd gymnasiechef. 

 

1.2 Verkställighet 

Kommunchef har valt att ge verksamhetschef för Grans det övergripande ansvaret för 

personal, ekonomi och verksamhet under implementeringsperioden, dock med stöd av en 

rektor som utgör pedagogisk ledare samt en driftschef som ansvarar för elevhem och 

driftsverksamheten (djur, maskiner m.m.). 

 

Under implementeringsperioden kommer samtliga verkställighetsfrågor (som inte regleras i 

delegationsordning eller skollag) att hanteras av verksamhetschef. 

 

1.3 Ekonomi 

Verksamhetschef har ekonomiskt ansvar för Grans under implementeringsperioden med 

tydligt uppdrag att ställa om Grans till en mer kostnadseffektiv verksamhet som bär sina egna 

kostnader. 

 

Idag hanterar Strömbackaskolan samtliga folkbokförda gymnasieelevers sk. ”elevpeng” i 

kommunen. För de elever som valt att gå på Strömbackaskolan ingår summan i den löpande 

driftsbudgeten för undervisningskostnader medan det för elever som valt att gå i annan skola 

utbetalats en interkommunal ersättning till berörd skola. När Grans drevs av Region 
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Norrbotten betalade därför Strömbackaskolan interkommunal ersättning till Grans för de 

piteåungdomar som gick på naturbruksgymnasiet. 

 

Under implementeringsperioden föreslås att hanteringen fortsätter på samma sätt som tidigare, 

dvs. att Grans interndebiterar Strömbackaskolan för de elever som är folkbokförda i Piteå 

kommun. Det pris per elev som skall gälla är det som är fastställt inom fyrkantens 

gymnasiesamverkan; under läsåret 17/18 i enlighet med riksprislistan och därefter på samma 

sätt som övriga gymnasieprogram hanteras inom samverkansområdet, dvs. utifrån den 

verkliga kostnaden. 

 

Intäkter från andra kommuner för elever som går på Grans hanteras som tidigare, via 

fyrkantskansliet, och intäkterna går direkt till Grans. Den interkommunala ersättningen för 

piteåungdomar som läser på naturbruksgymnasium i annan kommun än Piteå (exempelvis 

naturbruksskolan i Burträsk) kommer även fortsättningsvis att bekostas av Strömbackaskolan, 

tillsammans med övriga interkommunala ersättningar för gymnasieutbildning. 

 

Årligen redovisar kommunen sina kostnader för bland annat gymnasieverksamhet (tidigare 

endast Strömbackaskolan) i ett särskilt räkenskapssammandrag, RS. Från och med RS 2017 

kommer även Grans att ingå som en del av gymnasieverksamheten. Arbetet med RS för hela 

kommunens gymnasieskola (Grans inräknat) kommer att ledas av Strömbackaskolans 

administration med stöd av verksamhetschef och administrativ personal på Grans. För att 

underlätta gemensam redovisning måste därför Grans ekonomiska budgetkoder synkroniseras 

med Strömbackas så att gemensam redovisning underlättas. 

 

1.4 Tillsyn 

I och med verksamhetsövergången kommer BUN att utgöra huvudman för Grans, vilket 

innebär att man står som ansvarig när Skolinspektionen genomför sina tillsynsgranskningar 

(såväl allmänna som riktade).  

 

För tillsyn som inte rör utbildningen specifikt, t ex tillsyn av djurhållning m.m. ansvarar 

verksamhetschef för att möta tillsynskrav och granskande myndigheter.  

 

1.5 Systematiskt kvalitetsarbete 

I och med att Grans ingår i BUNs ansvarsområde kommer skolan att inlemmas i det 

systematiska kvalitetsarbete som nämnden leder och driver. Samma rutiner som kommunens 

övriga skolor följer kommer att gälla för Grans kvalitetsarbete. 

 

2. Samverkan under implementeringsperioden 

Under implementeringsperioden kommer ett aktivt arbete att genomföras för att säkerställa 

likvärdigheten mellan Grans och kommunens övriga gymnasieutbildningar. Arbetet med att 

synkronisera verksamheterna och säkerställa likvärdigheten leds av ett antal 

samverkansgrupper: 
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2.1 Operativ styrgrupp 

Den operativa styrgruppen (i vilken kommunchef, förvaltningschef för 

utbildningsförvaltningen, förvaltningschef för fastighets- och serviceförvaltningen, 

ekonomichef, kommunikationschef samt verksamhetschef för Grans ingår) leder övergången 

för Grans huvudmannaskap initialt. Styrgruppens huvudsakliga funktion under 

inplementeringsperioden är främst att tillvarata Piteå Kommuns intressen gentemot Region 

Norrbotten i verksamhetsövergången, säkerställa ekonomi, fastigheter och strukturen på 

skolan när den inlemmas i kommunen som helhet. Den operativa styrgruppen leder även 

utvecklingen av Grans övriga verksamhetsgrenar (vid sidan av gymnasieutbildningen), 

exempelvis Gröna näringar, forskningsprojekt, eventuell vuxenutbildning m.m. 

 

2.2 Samverkansgrupp 

Initialt kommer en samverkansgrupp bestående av gymnasiechef, verksamhetschef på Grans, 

Strömbackaskolans administrative chef samt rektor och driftschef på Grans att bildas. 

Samverkansgruppens huvudsyfte är att utverka rutiner och samordningslösningar mellan 

Strömbackaskolan och Grans under implementeringsperioden samt förbereda för Grans 

fullständiga ingående i Strömbackaskolans organisation.  

 

Långsiktigt är planen att Grans skall utgöra en sjunde gymnasieenhet inom Strömbackas 

organisation, underställd gymnasiechef, och Grans rektor kommer då att ingå i Strömbackas 

ledningsgrupp tillsammans med övriga rektorer. 

 

2.3 Rektorsgemenskap 

Verksamhetschef, rektor och driftschef på Grans kommer omgående att inlemmas i 

kommunens övriga rektorsgemenskap och ingå i de skolledarkonferenser som anordnas i 

samverkan mellan för-, grund- och gymnasieverksamheterna. 

 

2.4 Fortbildningsinsatser 

Personalen på Grans kommer att inbjudas till alla gemensamma fortbildningsinsatser som 

anordnas i kommunen i syfte att skapa trygghet, nätverksmöjligheter och kollegiala samtal 

mellan personalen inom kommunens skolväsende. 

 

 

 

 

Piteå 2017-11-01 

 

Malin Westling 

Förvaltningschef 

Utbildningsförvaltningen 


