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§ 131
Ansvarsfördelning gällande Grans Naturbruksgymnasium under
perioden 170801-200731
Diarienr 17BUN35
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till
ansvarsfördelning för Grans Naturbruksgymnasium under perioden 170801-200731 enligt
nedan.
 barn- och utbildningsnämnden under implementeringsperioden ändrar punkterna 11.1,
11.3, 12.7-8, 13.4-5, 13.18-19, 13.22 samt 26.2 i delegationsordningen enligt förslag i
skrivelsen Ansvarsfördelning gällande Grans Naturbruksgymnasium under perioden
170801 – 200731 samt att delegationsordningen i övrigt gäller även för Grans
verksamhet.
 verksamhetschef på Grans hanterar samtliga verkställighetsfrågor (som inte regleras i
delegationsordning eller skollag) under implementeringsperioden.
 Grans interndebiterar Strömbackaskolan för de elever som är folkbokförda i Piteå
kommun.
 arbetet med räkenskapssammandraget för hela kommunens gymnasieskola (Grans
inräknat) kommer att ledas av Strömbackaskolans administration med stöd av
verksamhetschef och administrativ personal på Grans.
 Grans ekonomiska budgetkoder synkroniseras med Strömbackas så att gemensam
redovisning underlättas.
 verksamhetschef på Grans ansvarar för att möta tillsynskrav och granskande myndigheter
gällande all tillsyn som inte rör utbildningen specifikt (t.ex. djurhållning m.m.).
 Grans följer samma rutiner som kommunens övriga skolor gällande det systematiska
kvalitetsarbetet.
 verksamhetschef, rektor och driftschef på Grans inlemmas i kommunens övriga
rektorsgemenskap och ingår i de skolledarkonferenser som anordnas i samverkan mellan
för-, grund- och gymnasieverksamheterna.
 personalen på Grans inbjuds till alla gemensamma fortbildningsinsatser som anordnas i
kommunen i syfte att skapa trygghet, nätverksmöjligheter och kollegiala samtal mellan
personalen inom kommunens skolväsende
Ärendebeskrivning
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
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

(1 av 3)

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2017-11-29

Grans övriga verksamhetsgrenar (vid sidan av gymnasieutbildningen), exempelvis Gröna
näringar, forskningsprojekt, eventuell vuxenutbildning m.m.
Detta medför 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.
Förslag till beslut:
Att barn- och utbildningsnämnden under implementeringsperioden ändrar punkterna 11.1,
11.3, 12.7-8, 13.4-5, 13.18-19, 13.22 samt 26.2 i delegationsordningen enligt förslag i
skrivelsen Ansvarsfördelning gällande Grans Naturbruksgymnasium under perioden 170801 –
200731 samt att delegationsordningen i övrigt gäller även för Grans verksamhet.
Att verksamhetschef på Grans hanterar samtliga verkställighetsfrågor (som inte regleras i
delegationsordning eller skollag) under implementeringsperioden.
Att Grans interndebiterar Strömbackaskolan för de elever som är folkbokförda i Piteå
kommun.
Att arbetet med räkenskapssammandraget för hela kommunens gymnasieskola (Grans
inräknat) kommer att ledas av Strömbackaskolans administration med stöd av
verksamhetschef och administrativ personal på Grans.
Att Grans ekonomiska budgetkoder synkroniseras med Strömbackas så att gemensam
redovisning underlättas.
Att verksamhetschef på Grans ansvarar för att möta tillsynskrav och granskande myndigheter
gällande all tillsyn som inte rör utbildningen specifikt (t.ex. djurhållning m.m.).
Att Grans följer samma rutiner som kommunens övriga skolor gällande det systematiska
kvalitetsarbetet.
Att verksamhetschef, rektor och driftschef på Grans inlemmas i kommunens övriga
rektorsgemenskap och ingår i de skolledarkonferenser som anordnas i samverkan mellan för-,
grund- och gymnasieverksamheterna.
Att personalen på Grans inbjuds till alla gemensamma fortbildningsinsatser som anordnas i
kommunen i syfte att skapa trygghet, nätverksmöjligheter och kollegiala samtal mellan
personalen inom kommunens skolväsende
Ärendet har informerats vid Samverkansgrupp/Skyddskommitté BUN och till Kommunal 14
november 2017.
Yrkanden
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att ställa sig bakom förvaltningens förslag till
ansvarsfördelning för Grans Naturbruksgymnasium under perioden 170801-200731 enligt
nedan.
 barn- och utbildningsnämnden under implementeringsperioden ändrar punkterna 11.1,
11.3, 12.7-8, 13.4-5, 13.18-19, 13.22 samt 26.2 i delegationsordningen enligt förslag i
skrivelsen Ansvarsfördelning gällande Grans Naturbruksgymnasium under perioden
170801 – 200731 samt att delegationsordningen i övrigt gäller även för Grans
verksamhet.
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 verksamhetschef på Grans hanterar samtliga verkställighetsfrågor (som inte regleras i
delegationsordning eller skollag) under implementeringsperioden.
 Grans interndebiterar Strömbackaskolan för de elever som är folkbokförda i Piteå
kommun.
 arbetet med räkenskapssammandraget för hela kommunens gymnasieskola (Grans
inräknat) kommer att ledas av Strömbackaskolans administration med stöd av
verksamhetschef och administrativ personal på Grans.
 Grans ekonomiska budgetkoder synkroniseras med Strömbackas så att gemensam
redovisning underlättas.
 verksamhetschef på Grans ansvarar för att möta tillsynskrav och granskande myndigheter
gällande all tillsyn som inte rör utbildningen specifikt (t.ex. djurhållning m.m.).
 Grans följer samma rutiner som kommunens övriga skolor gällande det systematiska
kvalitetsarbetet.
 verksamhetschef, rektor och driftschef på Grans inlemmas i kommunens övriga
rektorsgemenskap och ingår i de skolledarkonferenser som anordnas i samverkan mellan
för-, grund- och gymnasieverksamheterna.
 personalen på Grans inbjuds till alla gemensamma fortbildningsinsatser som anordnas i
kommunen i syfte att skapa trygghet, nätverksmöjligheter och kollegiala samtal mellan
personalen inom kommunens skolväsende
Propositionsordning
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, vilket blir nämndens beslut.
Beslutsunderlag
 BUN AU §57 Ansvarsfördelning gällande Grans Naturbruksgymnasium under perioden
170801-200731
 Ansvarsfördelning Grans 171101
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