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§ 88
Huvudmannaskapet av Naturbruksprogrammet vid Grans
naturbruksskola
Diarienr 16KS158
Beslut
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att inleda förhandlingar med NLL om ett eventuellt
övertagande av naturbruksutbildning vid Grans Naturbruksskola. Slutligt ställningstagande,
efter utfall av förhandlingarna, sker i juni 2016.
2. Kommunstyrelsen remitterar framtagen utredning till barn- och utbildningsnämnden och
fastighets- och servicenämnden för yttrande.
Ärendebeskrivning
Naturbruksprogrammet drivs vid Kalix naturbruksgymnasium och Grans naturbruksskola med
Norrbottens läns landsting som huvudman. Under det senaste decenniet har attraktionskraften
för båda skolornas inriktningar sjunkit, vilket i kombination med strukturella förändringar i
gymnasieförordningen har inneburit att elevantalet minskat kontinuerligt. Detta har inneburit
att kraftiga underskott redovisats under lång tid och trots ett flertal initiativ från NLL:s sida,
där bransch- och kommunföreträdare träffats för att diskutera framtida strategier har den
ekonomiska situationen blivit allt mer besvärande.
Utbildningsförvaltningen har av kommunchefen fått i uppdrag att utreda möjligheterna för
Piteå kommun, att från och med läsåret 2017/2018, överta huvudmannaskapet för de
inriktningar av naturbruksprogrammet som bedrivs vid Grans naturbruksskola.
Förutsättningarna för uppdraget är att utbildningen ska kunna bedrivas med minst nollresultat.
I utredningen har information inhämtats från Fastighets- och servicenämnden och
samhällsbyggnadsnämnden.
Utredarens slutsatser:
1. Utredningen visar att det långsiktigt finns förutsättningar för ett övertagande av
utbildningsverksamheten, men nuvarande antal elever läsåret 2015/2016, 108st, är
otillräckligt och måste ökas.
2. En anpassning av driftkostnad till förväntade intäkter måste genomföras. En sådan
anpassningsprocess bör inledas omgående och vara slutförd inom 3-4 år.
3. De fastigheter som används av utbildningen är i huvudsak funktionella men vissa
anpassningar, i form av ombyggnader eller rivningar, kan bli nödvändiga.
En överlåtelse av huvudmannaskapet från NLL till Piteå kommun är i dagsläget, under
nuvarande förutsättningar, inte förenlig med utgångspunkten att utbildningen skall bedrivas
med minst nollresultat. Om överlåtelsen skall kunna genomföras måste villkoren medföra att
utgångspunkten kan förverkligas.
Signatur justerare
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Yrkanden
Peter Roslund (S), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (NS): Bifall
till att remittera utredningen till barn- och utbildningsnämnden och fastighets- och
servicenämnden samt att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att inleda förhandlingar med
Norrbottens Läns Landsting.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition och finner att endast ett förslag föreligger vilket blir
kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens utredning
 Beskrivning av fastigheten
 Grans Naturbruksgymnasium Samhälllsbyggnadsförvaltningens utredning
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