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Yttrande gällande ansökan om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i
Luleå från och med läsåret 2020/2021
Skolinspektionens dnr 5.1-SI 2019:858
Piteå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Luleå kommun från läsåret
2020/2021. Ansökan avser 45 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2023. Inför arbetet
med yttrandet har en fördjupad dialog förts inom Fyrkantens gymnasiesamverkan.
Ansökan avser följande program och inriktningar:
- Naturbruksprogrammet – Djur
- Naturbruksprogrammet – Skog
I ansökan framgår att Lärande i Sverige AB avser att enheten kommer att ligga i de centrala
delarna av Luleå tätort för att möjliggöra enkel inpendling till skolan. Det framgår att skolan
kommer att hyra lokaler för delar av kursen idrott och hälsa, externt i skolans närområde.
Kommunstorlek, befolkning och elevantal
Piteå kommun består av en centralort samt många mindre samhällen och byar. Kommunen
har idag cirka 42 100 innevånare varav ca 1 500 är elever mellan 16-18 år som går i gymnasiet. Den kommunala gymnasieutbildning finns på två gymnasieskolor, Strömbacka gymnasium och Grans Naturbruksgymnasium.
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.
Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar för åren 2019-2024
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Piteå kommuns befolkningsprognos visar det förväntade antalet 16-åringar under åren 20192024. Piteås prognos visar att det under perioden inte blir några större förändringar i antalet
16-åringar.
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Det finns inga fristående gymnasieskolor i kommunen.
Program och utbildningsplatser
Piteå kommuns gymnasieskolor består dels av Strömbackaskolan där merparten av gymnasieutbildningen bedrivs. Skolan består av sex skolenheter under ledning av varsin rektor. Förutom gymnasieutbildning erbjuder Strömbackaskolan gymnasiesärskola.
I kommunen finns också Grans Naturbruksgymnasium som övergått i kommunal regi hösten
2017.
Grans Naturbruksgymnasium är den enda skolan i länet som erbjuder naturbruksprogrammet
med inriktningar djur och lantbruk. Skolan har 64 platser/åk till naturbruksprogrammet, ej
fördelade på inriktning. Kommunen avser att erbjuda programmet även under läsåren
2019/2020 och 2020/2021.
Inom inriktning djur finns yrkesutgång; –arbete med hund, -djursjukvård med utökad behörighet, -djurvård inom zoo och park.
Inom inriktning lantbruk finns yrkesutgång; –hästskötare, -lantbruk växter och djur, - maskinförare.
Skolan driver eget lantbruk med mjölkkor och växtodling. På skolan finns också djurstallar
med häst, smådjur och hundar och en egen maskinpark.
Grans har ett elevinternat för ca 90 boende.
Grans elevunderlag kommer från hela länet, endast ca 30% av eleverna kommer från Piteå
kommun. Skolan har även elever från norra Västerbotten.
Grans har under senaste 3-4 åren haft drygt 30 elever per år som söker till inriktning djur
inom NB-programmet. Alla behöriga sökande har antagits. Även alla behöriga sökande till
nationellt programinriktat individuellt val har kunnat beredas plats.
Inom Grans regi bedrivs också nu ett projekt ”Gröna Näringar” där Region Norrbotten och
Piteå kommun tillsammans satsar 15 milj kr på 5 år för att utveckla landsbygden och näringslivet. Målsättningen för projektet är att år 2025 ska Grans uppfattas som den självklara utvecklingsmotorn och mötesplatsen i Norra Sverige för de Gröna Näringarna.
De insatsområden som projektet ska prioritera är:
1. Etablera forskning, spetskompetens och högre utbildning.
2. Stärka befintliga gymnasieutbildningar/skapa nya utbildningar
3. Näringslivsutveckling
4. Marknadsföring regionalt och nationellt
Konsekvenser av etablering
Regionen har inte behov av fler platser inom Naturbruksprogrammet, inriktning djur då det
hittills har kunnat beredas plats för alla sökande till de platser som finns på Grans Naturbruksgymnasium. Det finns inte heller något uttalat behov från arbetsmarknaden att utöka
antalet platser. Tillgången till APL-platser för djurinriktningen inom länet är begränsat och
matchar det antal utbildningsplatser som finns idag.
Eftersom djurinriktningen på Grans står för ca 60% av elevunderlaget så skulle det ge en stor
negativ påverkan på skolans hela verksamhet om en till djurinriktning etablerades i regionen.
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Enligt det söktryck som funnits under lång tid så har Grans fyllt det behov som föreligger av
utbildningsplatser inom naturbruk – djur. Om Grans skulle få en kraftig minskning av antalet
djurelever så får skolan ett totalt för litet elevunderlag och då finns risken att Regionen står
utan en lantbruksutbildning i framtiden.

Sammanfattande bedömning och yttrande
Barn- och utbildningsnämnden, Piteå kommun, bedömer att den planerade nyetableringen av
Realgymnasiet i Luleå inte kommer att berika utbildningsutbudet i regionen.
En nyetablering av naturbruksprogram inriktning djur inom fristående gymnasieskola i Luleå
kommun bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl ekonomiskt,
organisatoriskt som pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser skulle drabba hårt regionens skolverksamhet vad gäller naturbruksutbildning och därför rekommenderas Skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen.

Kontaktuppgifter till Grans Naturbruksgymnasium
Verksamhetschef
Rektor
Irene Johansson Worrsjö
Monica Blomberg
irene.johanssonworrsjo@pitea.se
Monica.blomberg@pitea.se
Tfn: 0911-697810
Tfn: 0911-697802

Postadress: 941 85 Piteå

Telefon 0911-69 60 00 vx

Webbadress: www.pitea.se

