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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Gymnasieskolan i Bodens kommun (Björknäsgymnasiet) har tolv nationella program, 
diploma programmet och det individuella programmet. Inom individuella programmet 
finns dels en inriktning för unga med diagnostiserat neurologiskt handikapp och dels 
invandrarungdomar.  
 
Eleverna som är inskrivet på ett nationellt program kan dessutom utöva specialidrott i 
ridning, fotboll, handboll, skidskytte, längdskidåkning och skidorientering.  
 
Gymnasieskolan har under både 2003 och 2004 haft underskott varav underskottet för 
2004 låg på -5 356. Denna negativa trend bröts 2005 då Björknäsgymnasiet visade ett 
överskott motsvarande 3 045 tkr. 
 
Den tänkta gymnasiereformen, som skall träda i kraft 2007, innebär bland annat att 
eleverna skall kunna söka utbildningar i andra kommuner även om de finns i hem- 
kommunen. Elever som söker sig till andra kommuner kan endast antas efter de elever 
som är folkbokförda i kommunen där utbildningen finns. Hemkommunen skall betala 
utbildningskommunens självkostnadspris. Här kan nämnas att Bodens kommun har till-
sammans med tre av kommunerna i Fyrkanten, Piteå ingår inte för närvarande, upprättat 
ett samverkansavtal för att bland annat hantera gymnasiereformen på ett bra sätt till nytta 
för eleverna i berörda kommuner. 
 
Gymnasieskolan skall enligt reformen förbättras på elva punkter varav endast en punkt 
bedöms medföra kostnadsökningar, vilket kommer att kompenseras genom ökade stats-
bidrag. Den punkt, som innebär kostnadsökningar, handlar om att elever på det individu-
ella programmet kommer att ges möjligheter att studera på heltid från och med 2006-01-
07.  
 
En bland flera andra viktiga faktorer av strategisk betydelse är att aktivt satsa på att dels få 
ungdomarna i Boden att välja Björknäsgymnasiet och dels locka till sig ungdomar från 
andra kommuner.  
 
Revisorerna i Bodens kommun har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att 
detta är ett viktigt granskningsområde. 
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1.2 Uppdrag och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att bedöma gymnasieskolans anpassningsförmåga och om verk-
samheten bedrivs kostnadseffektivt utifrån följande aspekter: 

• Elevutvecklingen per program? 

• Kostnaden per elev och program? 

• Elevresultat kopplat till läraravtalet? 

• Samarbetet i fyrkanten? 

 

1.3 Metod 
Intervjuer med nämndens ordförande, vice ordförande, förvaltningschefen, gymnasie-
chefen samt dokumentstudier i form av rapporten ”Översyn av resursutnyttjandet av per-
sonalresurser vid gymnasieskolan i Bodens kommun, 2005-02-05”, Strategisk plan 2005-
2007, Barn- och utbildningsplan i Bodens kommun, protokoll 2005/06, gymnasieskolans 
underlag till skolverket, årsredovisningen 2005, ekonomiska rapporter samt ”Kvalitets-
redovisningen 2004-2005, Björknäsgymnasiet Boden”  
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2 Granskningsresultat 

2.1 Organisation 
Björknäsgymnasiet leds av en gymnasiechef tillsammans med fyra rektorer, som ansvarar 
för var sin sektor bestående av olika program. Fördelningen av programmen mellan rekto-
rerna är följande: 
 

• Estetiska-, naturvetenskapliga-, samhällsvetenskapliga programmet 

• Barn- och fritid, handel- och administration, hotell- och restaurang, omvårdnads-
programmet 

• Bygg-, el-, fordons-, teknikprogrammet 

• Individuella- och diploma programmet. 

 
Ovanstående fördelning infördes detta läsår för att skapa bättre förutsättningar att leda och 
utveckla undervisningen samt jämnare arbetsfördelning. Nämnas kan att av fyra rektorer 
har tre börjat hösten 2005 varav en på sjukvikariat till juni 2006. Av intervjuerna framgår 
att trots förändringar inom ledningsorganisationen har rektorerna en hård arbetsbelastning, 
men dimensioneringen är jämförbart med bland annat gymnasieskolorna i Fyrkanten. 
 
Förutom förändrad ledningsorganisationen har andra förändringar genomförts i syfte att 
stärka ekonomiuppföljning och förbättra arbetsmiljön för administrationen.  
 
Den nya organisationen är även anpassad till ett fördjupat samarbete inom Fyrkanten samt 
i linje med nämndens beslutade strategiska plan och barn- och utbildningsplan.  
 
Andra positiva effekter som förändringarna skulle bidra till var: 
 

• Öka elevernas och pedagogernas tillgång till skolans service och tjänster 

• Förbättrar förutsättningarna för ”kunskapsinhämtning” genom bättre samverkan 
mellan programmen och fler ”egenstudieplatser ” 

• Bättre förutsättningar för rektor att fungera som pedagogisk ledare. 

 
Av intervjuerna framgår att det har gott för kort tid för att kunna se effekterna fullt ut. 
Däremot är uppfattningen att organisationen är på rätt väg och att förändringarna var nöd-
vändiga för att bli mer kostnadseffektiva och anpassa organisationen till jämförbara för-
hållanden i exempelvis Fyrkantskommunerna. De genomförda organisationsförändring-
arna har varit en ansträngande process för i första hand skolledningen, som hållit i ”takt-
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pinnen”, och där förändringarna inte har mottagits delat positivt från lärarhåll. De negativa 
uppfattningarna hos lärarna har framförallt handlat om arbetsorganisationen där sam-
läsningen har ingått som en del. 
 
 

2.2 Elevutvecklingen  
Den förväntade elevutvecklingen kommer fram till läsår 08/09 att öka. Den största 
ökningen är läsåren 06/07 och 07/08. Till denna elevutveckling måste hänsyn tas till de så 
kallade interkommunala elever som tillkommer och avgår. Björknäsgymnasiet har ständigt 
en negativ balans i denna relation, vilket innebär att antal elever i andra kommuner är fler 
än de som väljer att studera på Björknäsgymnasiet. Av intervjuerna framgår att det är 
naturligt beroende på bland annat närheten till en betydligt större gymnasieskola med 
bredare utbud, exempelvis Luleå.  
 
Avseende elevutvecklingen har förvaltningsledningen tagit fram ett underlag för gymna-
sieskolorna i 4-kanten. Av prognosen framgår att elevutvecklingen kommer att öka fram 
till läsåret 08/09 för att sedan vända neråt. I prognosen har inte hänsyn tagits till ansök-
ningar om fristående gymnasieskolor där det för närvarande ligger inne sex ansökningar 
hos Skolverket avseende Luleå. 
 
Läsåret 2005/06 var elevantalet på Björknäsgymnasiet 1 100 st. 
 
2.2.1 Elevutvecklingen per program 
Tillgänglig statistik visar att elevutvecklingen på de flesta programmen visar förändringar 
åt båda hållen, dvs både en ökning och en minskning av elever. Program som går i rikt-
ning mot att öka mest är programmen bygg, estetiska, handels- och administration, 
diploma, samhällsvetenskapliga och individuella. Största minskningen av elever är natur-
vetenskapliga.  
 
Vid intervjuerna nämndes en viss oro inför att elevernas intresse för naturvetenskapliga 
programmet minskar. Det framkommer även av intervjuerna att det inte finns utrymme för 
att ta in fler elever på vissa yrkesinriktade program, t ex fordons-, hotellprogrammet 
utifrån lokaler och utrustning sammankopplat med bland annat ökade investeringskostna-
der.  
 
2.2.2 Byte av program 
Skolverkets statistik avseende elevers byte av program i kommunerna visar att 12 procent 
av eleverna, som började gymnasieskolan 2004, till hösten 2005 bytt program. Avseende 
individuella programmet hade 38 procent bytt program. Syftet med individuella program-
met är att eleverna helst skall gå över till ett nationellt program. Utifrån dessa procentsiff-
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ror har Skolverket bedömt utvecklingen positiv. Andelen bytare på övriga program var 9 
procent. 
 
För Björknäsgymnasiets del är det få elever som byter program. Björknäsgymnasiet ligger 
långt under rikssnittet och tillgänglig statistik visar dessutom att under perioden då ele-
verna började gymnasieskolan 2004 och fram till höstterminen 2005 bytte 23 elever 
program varav 14 bytte från ett nationellt program till det individuella programmet (IV).  
 
Tendensen på Björknäsgymnasiet är att bytena handlar i större utsträckning om att gå från 
ett nationellt program till det individuella programmet än att byta mellan nationella 
program.  
 
Av intervjuerna framgår att denna tendens har uppmärksammats och tidigare uppföljning-
ar visar att elever, som börjar individuella programmet finns kvar där alldeles för lång tid. 
Däremot visar utfallet innevarande läsår att dubbelt så många elever som går på program-
met jämfört med tidigare år har fått godkända betyg. 
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2.3 Kostnadsutvecklingen 
 
År 2004     2005     2006
                
  Budget Utfall Diff Budget Utfall Diff Budget 
Intäkter 25 222,2 27 943,4 2 721,2 18 131,9 28 542,7 10 410,8 20 446,0
                
Personalkostnader 61 147,8 0,0 61 147,8 59 688,8 0,0 59 688,8 58 978,1
Sjuklön 785,0 610,5 174,5 1 314,0 341,0 973,0 0,0
Övertid 0,0 842,3 -842,3 0,0 371,0 -371,0 0,0
Po-kostnader 0,0 17 305,1 -17 305,1 0,0 16 541,1 -16 541,1 0,0
Övriga personalkost 0,0 47 331,8 -47 331,8 0,0 46 481,7 -46 481,7 0,0
Summa personalkost 61 932,8 66 089,7 -4 156,9 61 002,8 63 734,8 -2 732,0 58 978,1
                
Lokal kostnader 13 285,2 13 285,2 0,0 13 235,6 13 235,6 0,0 0,0
Städning 3 125,8 3 125,8 0,0 3 202,9 3 202,9 0,0 0,0
Avskrivning/kap kost 2 404,7 2 409,0 -4,3 2 221,2 2 223,3 -2,1 2 680,1
Övriga kostnader 33 679,8 37 595,6 -3 915,8 33 690,0 37 388,5 -3 698,5 53 384,7
Inackordering/skolskjuts 0,0 0,0 0,0 2 500,0 3 433,0 -933,0 3 502,0
Summa övriga kost 52 495,5 56 415,6 -3 920,1 54 849,7 59 483,3 -4 633,6 59 566,8
                
Summa kostnader 114 428,3 122 505,3 -8 077,0 115 852,5 123 218,1 -7 365,6 118 544,9
                
Summa nettokostna-
der 89 206,1 94 561,9 -5 355,8 97 720,6 94 675,4 3 045,2 98 098,9
 
För 2005 hade Björknäsgymnasiet en positiv budgetavvikelse på 10 410,8 Tkr avseende 
intäkter medan budgetavvikelsen för personalkostnader uppgick till -2 732 Tkr och för 
övriga kostnader -4 633,6 Tkr. 
 
Personalkostnaderna har minskat med 2 354, 9 Tkr mellan 2004 och 2005. Budgeten för 
personalkostnader avseende 2006 är dock 4 756,7 Tkr lägre än utfallet 2005. Kostnaderna 
för övertid har minskat med 471,3 Tkr mellan 2004 och 2005. 
 
Under 2004 belastades inte Björknäsgymnasiet för kostnader avseende inackordering och 
skolskjutsar. Från och med 2005 belastas Björknäsgymnasiet med kostnader för inackor-
dering och skolskjuts. Budgetramen har också justerats med anledning av denna föränd-
ring.  
 
Kostnaderna ökade med 712 tkr mellan 2004 och 2005. Den reella kostnadsminskningen 
uppgår därmed till 2 720,2 tkr om hänsyn tas till kostnader för skolskjutsar och inackorde-
ring. 
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2.3.1 Kostnadsutveckling utifrån skolverkets redovisning 
Skolverkets statistik visar att Björknäsgymnasiet har de senaste åren vid jämförelse med 
den så kallade kommungruppen (likvärdiga kommuner) haft låga lokalkostnader medan 
kostnaderna för undervisning legat påtagligt högre. Avseende undervisningskostnaderna är 
det viktigt att påpeka att största delen utgörs av personalkostnader. Björknäsgymnasiet har 
även totalt visat upp återkommande underskott. Detta sammantaget medförde att Barn- 
och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att specifikt analysera nyttjandet av personal-
resurserna för undervisningen på Björknäsgymnasiet, den så kallade studieorganisationen 
och utmynnade i en rapport daterad 2005-02-05. 
 
En sammanfattning av rapportens resultat redovisas nedan. 
 
Sett över åren 2004 och 2005 har personalkostnaderna för undervisningen utvecklats 
enligt nedanstående tabell.  
 
Björknäsgymnasiets personalkostnader för undervisning 2004 2005 

Personalbudget 44 942 55 541 

Utfall 50 798 54 392 
Differens  - 5 766 1 149 
 
Personalkostnaderna består av antal årsverken och årslönen fördelat på samtliga program. 
Noteras bör att lärare ”lånas” oftast mellan olika program, vilket innebär att det är svårt att 
redovisa exakta kostnader per program. I kostnaderna ingår 11,5 heltidstjänster på 
Komvux, som i sin tjänst i viss utsträckning kan tjänstgöra på olika program.  
 
Av intervjuerna framgår att bidragande orsak till att den ekonomiska utvecklingen har 
vänt till det positiva är förändringar, som har genomförts i studieorganisationen. En annan 
bidragande orsak, som nämnts, är den konsekventa linje som både skolledningen och 
nämnden har hållit trots starkt ifrågasättande från bland annat lärarhåll. I den processen 
har skolledningen upplevt ett starkt stöd från nämnden, vilket har möjliggjort de beslutade 
förändringarna. Den djupgående analysen av personalresursernas användning i undervis-
ningen och senaste årens kontinuitet på gymnasiechefsposten är två andra viktiga bidrag 
till att genomföra nödvändiga åtgärder.  
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2.3.1.1 Jämförelse med andra kommuner  
Jämförelse mellan Björknäsgymnasiet och kommungruppen under åren 1999-2003, enligt 
Skolverkets statistik, visade att undervisningskostnaderna har ökat på Björknäsgymnasiet 
med 10 tkr per elev, vilket motsvarar 31 procent. Motsvarande siffror för kommungruppen 
var 6,1 tkr per elev eller 20 procent.  
 
Av tidigare nämnda rapport om personalresursernas nyttjande för undervisning framgår att 
slutsatsen var att det fanns ett tydligt samband mellan ökad lärartäthet och ökade under-
visningskostnader.  
 
Jämförelse av undervisningskostnaderna gjordes även med Umeå och Stockholm. Pro-
grammen som jämfördes visade att Björknäsgymnasiet gav mer resurser per elev än Umeå 
och Stockholm. 
 
En annan jämförelse åren 2003 och 2004 mellan kommunerna i Fyrkanten visade följande: 
 
Kommun Antal lärare/100 elever Kostnad Tkr/elev för undervisning
 2003             2004      2003                         2004            
Luleå 8,2                8,7          33,1                          33,9 
Piteå 8,5                8,8          37,7                          36,7 
Älvsbyn 10,2             10,1        39,8                          40,1 
Boden 10,8             11,9       42,4                          48,6 
 
Tabellen ovan visar att Björknäsgymnasiet hade vid jämförelse med övriga Fyrkants-
kommuner högre lärartäthet och undervisningskostnad per elev åren 2003 och 2004. 
Hänsyn har inte tagits till eventuella fel i det statistiska underlaget.  
 
Av intervjuerna framgår att Björknäsgymnasiet har följt fastställda riktlinjer från Skol-
verket i sitt inskickade underlag.  
 
För 2005 saknas jämförande statistik från Skolverket avseende undervisningskostnad per 
elev. Däremot finns det för lärartätheten och den visar att Björknäsgymnasiet har fått ner 
lärartätheten till 10,7, men ligger fortfarande högre än övriga gymnasieskolor i Fyrkanten.  
 
Av intervjuerna framgår även att skolledningen och lärarorganisationerna inte har varit 
helt överens om siffrornas jämförbarhet utifrån skillnader redovisningsmässigt. Det har 
bland annat handlat om av vad som ingår i lärartjänsten. En reflektion som framförts är att 
vad som ingår i lärartjänsten är någonting helt annat och hör inte ihop med Skolverkets 
redovisning av lärartätheten. 
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Vi kan konstatera att både intervjuer och dokument understryker behovet av att genomföra 
verksamhetsmässiga och strukturella förändringar för att inte den negativa kostnads-
utvecklingen skall fortsätta. Detta har Björknäsgymnasiets skolledning haft som vägled-
ning vid genomförda förändringar och åtgärder. 
 
Ett annat konstaterande utifrån den genomförda översynen av personalresursernas nytt-
jande i undervisningen visade inga tecken på att den höga lärartätheten har förbättrat det 
kvalitativa resultatet på Björknäsgymnasiet. 
 
 

2.4 Kostnadsutveckling per program  
Kostnaden per elev på programmen varierade läsåret 2004/05 mellan 45-67 tkr. I kostna-
den ingår inte komvux och kostnaderna är inte jämförbara med budgeterade kostnader för 
året 2006, eftersom de redovisningsmässiga principerna har förändrats. Läsåret 2005/06 är 
spännvidden mellan programmen 70-103 tkr per elev varav det dyraste programmet är 
fordonsprogrammet.  
 
Översynen av resursutnyttjandet läsåret 2004/05 visade att många arbetslag hade låg nytt-
jandegrad i vissa fall en total nyttjandegrad under 90 procent. Ett annat problem, som kon-
staterades, var att vissa arbetslag hade lagt ut mycket undervisningstid per elev. Det be-
rodde bland annat på att det gick få elever på programmet, vilket innebar att det kunde 
vara svårt att minska resurserna. Detta har Björknäsgymnasiets skolledning tagit fasta på 
och genomfört förändringar genom att bland annat genomföra undervisning i större grup-
per och att ge färre antal kurser. Av intervjuerna framgår att under detta läsår har nyttjan-
degraden legat på 97 procent.  
 
 

2.5 Sammanfattning av anpassningsåtgärder och strategiska 
ställningstagande  

Björknäsgymnasiet har, som tidigare nämnts, under senaste åren kännetecknats av större 
inslag av fördyringar i jämförelse med den så kallade kommungruppen. Bedömningar som 
gjorts av Björknäsgymnasiets skolledning och förvaltningsledningen, utifrån bland annat 
tidigare nämnda rapporten om personalresursernas användning, är att denna utveckling är 
strukturellt betingat beroende på att den har hållit i sig över ett flertal år. Som tidigare 
nämnts visar jämförelsen med likvärdiga kommuner att Björknäsgymnasiet har låga lokal-
kostnader medan kostnaderna för undervisning ligger påtagligt högre.  
 
Andra orsaker som nämnts till kostnadsökningen är att Björknäsgymnasiet tidigare har fått 
i uppdrag att skapa nya inriktningar och program i den befintliga strukturen. Bedömning 
som gjorts är att detta definitivt leder till ökade kostnader för undervisningen om inte för-
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ändringar görs i organisationen. Därför startades en process under detta läsår som i grun-
den handlade om förändrat utbud och effektivisering.  
 
Följande åtgärder har vidtagits: 
 

• Effektivisera och minska antalet inriktningar och kurser 

• Ökad samverkan mellan olika program och en ökning av antalet platser i program-
inriktat individuellt program i syfte att både öka motivationen hos eleverna och 
minska belastningen på det individuella programmet. 

 
Nämnden tog utifrån föreslagna åtgärder ett inriktningsbeslut 2005-02-23 § 13, som inne-
bar: 
 

• Att budgetavvikelsen skall inarbetas av gymnasieskolan och inga anslag skall om-
fördelas från övrig verksamhet för att täcka gymnasieskolans underskott 

• Att nämnden framställer till kommunfullmäktige ett yrkande om att under en 
femårsperiod inarbeta besparingarna för att uppnå strukturell balans, där åtgärderna 
ger balans efter halva tiden och resultatutjämnar de förluster som tas före balans-
punkten under den återstående halvan av perioden. 

 
Av intervjuerna framgår att framställan till kommunfullmäktige inte gick ända upp till 
fullmäktige utan hanterades i budgetberedningen. Resultatet blev att nämnden fick i upp-
drag att vidta åtgärder för att uppnå balans och vi kan konstatera att vidtagna åtgärder har 
medfört att gymnasieskolan vänt det ekonomiska resultatet till positiva siffror.  
 
2.5.1 Kvalitetsredovisningen  
Kvalitetsfrågan är en viktig strategisk fråga både i dagsläget och inför den kommande 
gymnasiereformen. Det framkommer från olika företrädare inom gymnasieskolorna, vilket 
även bekräftas av våra intervjuer.  
 
Av kvalitetsredovisningen 2004/2005 framgår att mål- och resultatstyrningen behöver för-
stärkas och främst gäller det ur ett arbetslagsperspektiv. I den processen anses rektor ha en 
viktig roll. För övrigt visar verksamheten en godtagbar kvalitet i fem prioriterade områ-
den. Dessa prioriterade områden är: 
 

• Kvalitetsutveckling och uppföljning 

• Kunskaper 

• Delaktighet , ansvar och inflytande 
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• Elever i behov av särskilt stöd 

• Arbetsmiljö. 

 

Den sammanfattande bedömningen, som görs i kvalitetsredovisningen, är att skolan fram-
förallt behöver utveckla rutiner och regelverk i syfte att skapa en plattform som hela verk-
samheten vilar på. Vi kan även konstatera att det inte finns någon kvalitetsredovisning för 
respektive program. 
 
Av intervjuerna framgår att vidtagna åtgärder och förändringar i dagsläget inte kan påvisa 
någon nämnvärd förbättring av undervisningens kvalitet eller ökad måluppfyllelse för 
eleverna, men samtidigt påpekas att det har gått för kort tid. Tillsammans med utveck-
lingsledaren på förvaltningen har en process startat kring kvalitetsarbetet. Samtidigt på-
pekas att eleverna är de viktigaste budbärarna att marknadsföra skolans kvalitet, vilket 
kommer att användas på ett mer strukturerat sätt i framtiden. Det förekommer även en ny 
strategi avseende marknadsföring av gymnasieutbildningarna i Fyrkanten, som innebär att 
respektive gymnasieskola medverkan hos varandra i samband med Öppet hus”.  
 
 

2.6 Läraravtalets tillämpning 
Det lokala kollektivavtalet vid Björknäsgymnasiet gäller från 2004-06-15 och har tilläm-
pats läsåret 2004/05. Avtalet bygger på de centrala och lokala avtalen, som har gällt fram 
till 2005-03-31. Nämnas kan att centrala parterna har kommit överens om ett nytt avtal, 
som sträcker sig under perioden 2005-04-01 – 2007-06-30. Bodens kommun har ännu inte 
upprättat ett nytt avtal, men ett förslag finns som diskuteras med lärarorganisationerna.  

Det tidigare avtalet är speciellt på flera sätt och mycket av intentionerna kvarstår i det nya 
avtalet. Avtalet reglerar bland annat lärarnas arbetstid och skall även förbättra möjlig-
heterna att radikalt utveckla skolan. I avtalet sägs bland annat att den gamla under-
visningsskyldigheten ska slopas. Istället införs begrepp som reglerad arbetstid och förtro-
endearbetstid. Avseende arbetstiderna styr arbetsgivaren över tre fjärdedelar av årsarbets-
tiden, den så kallade reglerade arbetstiden motsvarande 35 timmar i veckan. Tiden skall 
förläggas till 194 dagar under och i anslutning till elevernas skolår. Resten, ungefär tio 
timmar i veckan, är den så kallade förtroendetiden, som lärarna själva avgör hur de använ-
der och för vilken övertid inte kan tas ut. 
 
Avtalets intentioner är att lärarna ska vara mer på arbetsplatsen och inte bara arbeta med 
”undervisning”. Det förutsätts också både att lärarna arbetar i arbetslag och att man själva 
i grupp planerar arbetet samt att arbetstiden fördelas någorlunda jämnt inom kollektivet. 
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I det lokala kollektivavtalet har parterna kommit överens om hur arbetstidsberäkningen 
skall göras för lärarna och tillämpas läsåret 2004/05 och 2005/06. Överenskommelsen har 
inneburit att de lämnar modellen med timmar för undervisning och har istället övergått till 
kurspoäng. Det har även inneburit att mängden av övriga uppdrag än undervisning skall 
spridas på fler personer.   
 
Överenskommelsen har även haft följande innehåll: 
 

 Tid med elever prioriteras 

 Arbetstidens utläggning skall ske i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare 

 Övriga uppdrag skall enbart undantagsvis tillåtas överstiga 150 timmar för 100 % 
tjänstgöring. 

En annan viktig del i överenskommelsen är målet med att jämn arbetsbelastning mellan 
terminerna skall uppnås. Uppföljning av läsåret 2004/05 visar att jämn arbetsbelastning 
har i de flesta fall uppnåtts. 
 
Enligt överenskommelsen skall ett signerat arbetstidsschema upprättas för varje lärare, där 
det framgår hur fördelningen gjorts av arbetsgivaren avseende 35 veckoarbetstimmar. Vi 
har noterat att för läsåret 2004/05 saknades detta för de flesta lärarna. Däremot förde 
arbetsgivaren en dialog med varje lärare om sin tjänst. Fortsättningsvis skall varje lärare 
innan sommarlovet få ett preliminärt arbetstidsschema, som kan ändras om nya förutsätt-
ningar uppstår.  
 
Av tidigare nämnda översyn avseende resursutnyttjandet framgår att tillämpningen av 
lokala kollektivavtalet, där handläggning av tjänsteplaneringen ingår som en del, inte är 
optimal för verksamheten. Det finns uppenbara brister trots ambitionen att vidmakthålla 
en rimlig undervisningsnivå. Vid jämförelse med gymnasieskolan i Piteå kommun är den 
genomsnittliga undervisningstiden på Björknäsgymnasiet något lägre.  
 
Av intervjuerna framgår att undervisningsskyldigheten, som enligt avtalet skulle tas bort, 
fortfarande finns kvar men i andra former. En synpunkt, som nämnts vid intervjuerna, är 
att rektorerna inte i tillräcklig omfattning har lyckats driva avtalets intentioner avseende 
bland annat arbetstiderna. Däremot har övertiden minskat radikalt.  
 
Av intervjuerna framgår att det inte på ett tydligt sätt går sammankoppla att läraravtalets 
tillämpning har förbättrat resultaten för eleverna.  
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2.7 Gymnasiesamverkan inom Fyrkanten 
Ett samverkansavtal mellan Fyrkantskommunerna finns upprättat i syfte att bidra till en 
långsiktig hållbar utveckling i respektive kommun och för regionen som helhet. Nämnden 
beslutade 2005-06-16 att godkänna upprättat avtal. Nämnas kan att Piteå kommun i dags-
läget inte har skrivit på avtalet.  
 
Samverkansavtalet innebär bland annat ett försök med ”frisök” från och med höstterminen 
2006. ”Frisöket” innebär att elever som söker sig till någon av kommunerna Älvsbyn eller 
Luleå endast kan antas efter de elever som är folkbokförda i kommunen där utbildningen 
finns. I överenskommelsen mellan samverkanskommunerna ingår att det skall finnas en 
gemensam prislista. Detta försök kommer att resultera i förändrat flöde av elever mellan 
kommunerna och påverka balansen mellan interkommunala intäkter och avgifter. En 
annan konsekvens blir att kravet på den interna planeringen ökar och anpassningar av 
studieorganisationen för att bereda plats för alla elever. Strävan skall även vara att till-
godose elevernas förstahandsval. 
 
Av intervjuerna framgår att samverkan inom Fyrkanten är en nödvändighet för att dels 
upprätthålla en god kvalitet inom gymnasieutbildningarna och dels erbjuda eleverna i när-
området ett mångfalt utbud liksom att klara framtida kostnader. 
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3 Revisionell bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att Björknäsgymnasiet har under åren 2004 och 2005 
genomfört effektiviseringar och förändringar både inom administrationen och i studie-
organisationen, som i förlängningen har medfört en kostnadseffektivitet och en förbättrad 
anpassningsförmåga. Det uppnådda resultatet anser vi beror på följande: 
 

• Konsekvent förhållningssätt vid genomförandet av förändringarna 

• Gott stöd till skolledningen på Björknäsgymnasiet av både den politiska ledningen 
och förvaltningsledningen  

• Samsyn om både behovet och inriktningen av förändringarna på alla lednings-
nivåer 

• Klar och tydlig roll- och ansvarsfördelning vid processens genomförande. 

 
Vi anser att den djupanalys som genomfördes av personalresursernas användning 2005 har 
varit till stor hjälp vid denna process. 
 
I övrigt visar granskningen att det genomförda förändringsarbetet inte har mottagits odelat 
positivt från i första hand lärarhåll. Vi har inte funnit att eleverna i någon större utsträck-
ning har drabbats negativt av förändringarna eller utryckt starkt missnöje. 
 
Granskningen visar även att byte av program inte är vanligt förekommande. De mest fre-
kventa bytena är från nationella program till det individuella programmet. Däremot anser 
vi att antalet elever på det individuella programmet ligger förhållandevis på en hög nivå. 
Vi kan dock konstatera att elevernas resultat på programmet innevarande läsår har förbätt-
rats jämfört med tidigare år. Vår uppfattning är att frågan är viktig inför den nya gymna-
siereformen 2007. 
 
Vi anser att samverkan mellan gymnasieskolorna i Fyrkanten, som för närvarande består 
av tre kommuner, är nödvändigt för att upprätthålla ett mångfalt utbud och hög kvalitet. 
Det går inte heller att bortse från de ekonomiska fördelarna, effektivitetsvinster och där 
samtliga berörda kommuner kommer att vara vinnare liksom eleverna.  
 
Kvalitetsarbetet behöver utvecklas på ett mer strukturerat sätt där ett viktigt inslag är att 
redovisa respektive program ur bland annat marknadsföringssynpunkt.  
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Efter genomförd granskning bedömer vi att nämnden bör ta tag i och utveckla följande: 
 

• Kvalitetsarbetet och processen kring den där bedömningar för respektive program 
ingår som en viktig del 

• Intensifiera dialogen med lärarorganisationerna för att på ett bättre sätt kunna till-
lämpa avtalets intentioner i syfte att bland annat öka måluppfyllelsen och förbättra 
elevernas resultat ytterligare 

• Fortsätta att utveckla rutiner och regelverk i syfte att skapa en plattform som hela 
verksamheten vilar på 

• Den löpande ekonomiska uppföljningen görs på ett likartat sätt för att enkelt kunna 
jämföras mellan åren. 
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