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På uppdrag av kommunkontoret har barn- och skolförvaltningen tillsammans med
utbildningsförvaltningen sett över befintliga reglementen i förhållande till de punkter som angetts
ligga till grund för kommunens översyn av reglementen.
Nedan följer de båda förvaltningarnas synpunkter i förhållande till dessa samt ett avslutande
tillägg utifrån pågående arbete i kommunen kopplat till system, objektsförvaltning och HR.
Administrativa avdelningen på kommunkontoret har påbörjat en översyn över kommunens
reglementen
-Tydliggöra nämndernas uppdrag
 Förtydliga vilka skolformer med tillhörande verksamhetsansvar respektive nämnd ska
fullgöra ansvaret för, i egenskap av huvudman och hemkommun.
 Tilldelas en nämnd ett verksamhetsansvarsområde av fullmäktige bör nämnden ansvara för
det området i dess samtliga delar (se ex ”Tydliggöra oklarheter mellan nämnder” nedan)
 Bör framgå att nämnden är myndighet för sitt ansvarsområde.
 Avseende barn- och skolnämndens reglemente när det gäller skolskjutsar 3§ - antingen
ingår det i barn- och skolnämndens helhetsansvar eftersom det handlar om att fullgöra



hemkommunens skyldigheter, vilket även avser skolskjuts som finns reglerat i lag, och bör
då inte anges som enskild uppgift. Alternativt ska det framgå att detta är undantaget
nämndens ansvar samt hur ansvarsfördelningen då ska se ut.
Det finns delar i reglementena som vi saknar eller som kan tydliggöras ytterligare. Se
exempel nedan.
Förslag på tillägg:
- För utbildningsnämndens ansvarsområde bör tillägg göras avseende det kommunala
aktivitetsansvaret
- Forskning och utveckling, att nämnden ansvarar för forskningsbaserat
utvecklingsarbete riktat till de verksamheter nämnden ansvarar för
- Andra kommunala skolhuvudmän, att nämnden inom sitt verksamhetsansvarsområde
handlägger samtliga ärenden rörande interkommunal ersättning och övriga ärenden i
förhållande till annan kommunal huvudman
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Information, att nämnden ansvarar för information till allmänheten avseende frågor
kopplat till verksamhetsansvarsområdet
Övriga juridiska och fysiska personer, att nämnden får med bibehållet ansvar för
verksamheten träffa överenskommelse med annan om utförande av uppgifter som
ankommer på nämnden
Förlag om tillägg avseende arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar, personuppgiftsansvar
med tillhörande ytterligare formulering gällande GDPR
Avsnitt angående kommunens och nämndens arbetsformer kan förtydligas och
utvecklas till flera områden för att signalera en kommun och hur nämnderna
tillsammans utgör helheten, ex inledande rubrik om kommunens uppdrag, den politiska
organisationen(se ex Linköpings kommuns reglemente), närmare bestämmande av
kommunfullmäktiges uppdrag, intern kontroll, biträde, väcka ärenden, göra
framställningar, avge yttranden, uppföljning, återredovisning och rapportering till
kommunfullmäktige, sammansättning, ordförandens uppgifter, presidium, ersättare,
ärendeberedningen (se Malmös och Helsingborgs olika reglementen)
Förslag om avsnitt avseende allvarliga eller extraordinära händelser, krisledning, höjd
beredskap och systematiskt säkerhetsarbete
Förslag på förtydligande:
För barn- och skolnämndens verksamhetsansvarsområde bör nuvarande formulering
”BUP skola och Lasarettsskolan” ersättas med skollagens formulering enligt följande
”särskild undervisning anordnad på sjukhus eller institution”
Kopplat till respektive nämnds ansvarsområde anser vi det lämpligt att det framgår
vilka bestämmelser som reglerar verksamhetsansvarsområdena, ex
För barn- och skolnämnden:
Läroplan för respektive skolform
Skollagen (20010:800)
Skolförordningen (2011:185)
Förordningen om skolskjutsning (1970:340)
Förordningen om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet (1991:1124)
Förordningen om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga
skolväsendet (1992:1083)
Annan tillämplig lag och förordning som berör nämndens ansvarsområde och som
ankommer på nämnden i egenskap av myndighet och kommunal verksamhet.
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För utbildningsnämnden:
Läroplan för respektive skolform
Skollagen (20010:800)
Skolförordningen (2011:185)
Elevresor, kommunens skyldighet (1991:1110 och 1991:1120)
Gymnasieförordningen (2010:2039)
Förordningen om internationella skolan (2015:801)
Förordningen om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet (1991:1124)
Förordningen om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga
skolväsendet (1992:1083)
Annan tillämplig lag och förordning som berör nämndens ansvarsområde och som
ankommer på nämnden i egenskap av myndighet och kommunal verksamhet.
För båda nämnderna:
Från barn- och skolnämnden resp utbildningsnämnden ansvarsområde undantas dock
de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda område som av kommunfullmäktige
ålagts annan nämnd eller styrelsen ex internationell grundskola samt
modersmålsundervisning.
-

”Elevhälsa” behöver en förändrad formulering avseende utseende av verksamhetschef
gällande hälso- och sjukvårdslagstiftningen.
Förslag: Barn- och skolnämnden resp utbildningsnämnden utser verksamhetschef för
den medicinska och psykologiska delen inom elevhälsan som regleras i hälso- och
sjukvårdslagstiftningen.
Ett förslag på tillägg inom samma område (elevhälsa) är:
Förslag: Barn- och skolnämnden resp utbildningsnämnden får på beställning av andra
mot ersättning tillhandahålla insatser inom elevhälsoområdet.



Tydliggöra oklarheter mellan nämnderna
Oberoende av var verksamhetsansvarsområden ligger så är det angeläget att berörd nämnd
ansvarar för området i sin helhet. Det handlar om tydlighet mellan nämnderna,
effektivisering gällande administration, men även om tydlighet i förhållande till enskilda
skolhuvudmän och i förhållande till kommuninvånare.
I dagsläget är det så att en nämnd, UN, ansvarar för kommunens skyldigheter i förhållande
till samtliga enskilda skolhuvudmän. Ansvaret är således inte kopplat till respektive
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nämnds verksamhetsansvarsområde. Kommunens skyldigheter i förhållande till enskilda
skolhuvudmän är samtidigt fördelat på de båda nämnderna enligt reglementen (även om
detta inte är tydligt). I barn- och skolnämndens reglemente anges inget om skyldigheter i
förhållande till enskilda skolhuvudmän. Samtidigt är det så att barn- och skolnämnden just
nu ansvarar för delar av detta ansvar så som ex, skolpliktbevakning och skolskjuts.
Ansvaret avseende att bereda ärenden gällande tilläggsbelopp för enskilda skolhuvudmän
när det gäller förskola och grundskola har UN delegerat till BSN.
En annan otydlighet mellan barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden, som bland
annat medför ökad administration och en otydlighet avseende korrelation pris och
konsekvens av pris, är det faktum att barn- och skolnämnden tilldelas budgetram gällande
resursfördelning till enskilda skolhuvudmän inom förskola och skola i kommunen, medan
det är utbildningsnämnden som ansvarar för utbetalningen till desamma. Avseende detta
ansvarsområde hanteras budgetram för och utbetalningar till enskilda skolhuvudmän i
nuläget på olika sätt i kommunen beroende på om det avser förskola och grundskola eller
om det avser gymnasieskola. Budgetansvaret, avseende ram och utbetalningar, bör följa
verksamhetsansvarsområdet när det gäller enskilda skolhuvudmän.
Trots att både barn- och skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen generellt sett anser
det viktigt att reglementet tydliggör att en nämnd ansvarar fullt ut och i samtliga delar för
ett verksamhetsansvarsområde, så har de båda förvaltningarna i nuläget lite olika syn på
var ansvaret bör ligga när det gäller skolpliktsbevakningen.
Utbildningsförvaltningen förespråkar att den nämnd som ansvarar för
grundskoleverksamheten även ansvarar för skolpliktsbevakningen i sin helhet utifrån
hemkommunens ansvar, således även avseende enskilda skolhuvudmän.
Barn- och skolförvaltningen förespråkar att den nämnd som ansvarar för att fullgöra
kommunens skyldigheter i förhållande till enskilda skolhuvudmän, oavsett om det är UN
eller BSN, gör det i sin helhet och således även avseende skolpliktbevakning.
-Enhetligare
-Modernisera språk
-Undvika onödig detaljnivå
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Undvik detaljnivå så som ex namn på skolor eller organisatoriska enheter, vilket anges i
nuvarande reglementen för de båda nämnderna.
-Uppdatera lagstiftning
Se ovan under ”Förslag på förtydligande”
Angående pågående arbete och översyn inom olika områden:
Angående system, systemägarskap och systemförvaltning i relation till det påbörjade arbetet
avseende objektsförvaltning och möjliga effektiviseringar inom området
Beroende på vad man landar avseende detta arbete bör det framgå i reglementet.
Angående HR området och den pågående diskussion avseende arbetsgivarutskottets uppdrag
kopplat till avslut av anställning
Beroende på vad man landar i avseende detta arbete bör det framgå i reglementet.
Återkoppla till Jesper om ni har några synpunkter, senast den 22 februari. Frågan lyfts igen på
KLG i början av mars.
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