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Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
Utredare Carin Clevesjö

Yttrande angående Thorengruppen AB:s ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Skolinspektionens dnr 5.1-SI 2019:905
Piteå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan från Thorengruppen
AB om godkännande som huvudman för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola i Skellefteå kommun från läsåret 2020/2021
Ansökan avser 18 elevplatser på Barn- och fritidsprogrammet inriktning Pedagogiskt
arbete, vid fullt utbyggd verksamhet år 2022.
Kommunstorlek, befolkning och elevantal
Piteå kommun består av en centralort med omgivande samhällen och landsort.
Kommunen har idag cirka 42 000 invånare. 1 650 ungdomar går i kommunens två
gymnasieskolor. Strömbackaskolan med ca 1500 elever samt Grans
Naturbruksgymnasium med ca 150 elever.
Piteå kommun ingår i ett samverkansavtal för gymnasieskolan, med de angränsande
Norrbottenskommunerna Luleå, Boden och Älvsbyn, de så kallade
”Fyrkantskommunerna”. Samverkan innebär att elever i dessa kommuner ges
möjlighet att fritt söka plats till gymnasieskolans utbildningsprogram inom
fyrkantsområdet. Ett samverkansavtal finns också mellan kommunerna i Norrbotten
angående Naturbruksutbildningarna i Piteå och Kalix.

Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar för åren 2019-2024
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Piteå kommuns befolkningsprognos visar det förväntade antalet 16-åringar under
åren 2019-2024. Enligt prognosen kan man se att antalet 16-åringar under denna
period inte visar på några större förändringar.
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I Piteå kommun erbjuds Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt
arbete vid Strömbackaskolan. Totalt studerar idag 75 elever vid programmets tre
årskurser. Luleå som är en del av samverkansområdet erbjuder också den aktuella
utbildningen.
Tabellen nedan visar antalet utbildningsplatser, antal antagna elever, antal
förstahandssökande under de senaste fem åren vid Strömbackaskolan:
Barn- och fritidsprogrammet

Läsåret

Läsåret

Läsåret

Läsåret

Läsåret

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Antal utbildningsplatser

24

24

26

26

50

Antal antagna elever

22

23

26

27

49

Antal förstahandssökande

22

24

34

37

48

Genom ett samverkansavtal för gymnasieutbildning säkerställer kommunerna i
Fyrkanten ett brett utbud för eleverna och resurserna kan på så sätt utnyttjas mer
effektivt och kvaliteten på utbildningarna kan nå en hög nivå.
Ekonomiska konsekvenser
En utökning av en fristående skola påverkar alltid skolorganisationen i en kommun
och kan medföra betydande bestående kostnadsökningar. Erfarenhet visar att trots att
kommunen erbjuder samma program som friskolorna kommer ett visst antal elever
välja att läsa på friskolor vilket leder till att det kommer att vara färre elever som
söker de kommunala programmen. Planeringsförutsättningarna försämras vilket kan
leda till ekonomiska svårigheter för hemkommunen och närliggande kommuner. En
utökning av Barn- och fritidsprogrammet i Skellefteå, bedöms dock skulle ha mycket
marginella effekter för Piteå kommun. Få elever skulle välja att åka de åtta milen
enkel väg, när utbildningen finns på betydligt närmare håll.
Organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
Bedömningen är att det inte skulle få några direkt negativa organisatoriska eller
pedagogiska konsekvenser för Piteå kommun.
Utbud läsåret 19/20 och 20/21
Strömbackaskolan avser att erbjuda och bedriva dessa Barn- och fritidsprogrammet
med inriktning Pedagogisk verksamhet under kommande läsår. Ambitionen är att
utbildningen även ska bedrivas under läsåret 20/21 om söktrycket till utbildningarna
kvarstå, vilket trenden ger stöd för. Utbildningen är också relativt lätt att anpassa
efter söktrycket då det finns god tillgång till APL-platser och i dagsläget även tillgång
till behöriga lärare.
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Sammanfattande bedömning och yttrande
Barn- och utbildningsnämnden, Piteå kommun bedömer att den planerade
utökningen av Thorengruppen AB i Skellefteå inte skulle ha någon nämnvärd
påverkan varken ur ett ekonomiskt, organisatoriskt eller pedagogiskt perspektiv för
utbildningen vid gymnasieskolan i Piteå.

Bilageförteckning
Bilaga 1 Protokoll antagningsnämnd den 21 mars 2019

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
Utvecklingsledare
Gisela Kluwetasch
Tove Waara Axelsson
gisela.kluwetasch@skol.lulea.se
tove.waara-axelsson@skol.lulea.se
Tfn: 0920-45 36 96
tfn: 0920-45 41 53
Kontaktuppgifter till Strömbackaskolan
Gymnasiechef
Ekonom
Britta Dahlén
Phansamon Gansuwan
Britta.Dahlen@pitea.se
Phansamon.Gansuwan@pitea.se
Tfn: 0911-696301
Tfn: 0911-696360
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