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Ansvarsfördelning mellan barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen inom skollagstiftningens
område
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen delar på huvudmannaskapet inom skollagstiftningens område. Mot bakgrund av förändringar i skollagstiftningen är den tidigare, av kommunfullmäktige år 2001
beslutade ansvarsfördelningen mellan de två nämnderna, i behov av revidering.
Utbildnings- och kulturkontoret har tillsammans med produktionskontoret
utarbetat ett förslag till ny ansvarsfördelning som de båda nämnderna har godkänt, produktionsstyrelsens sammanträde 2011-10-19, § 61 och barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2011-10-25, § 97.
Kommunledningskontoret har i samråd med de två kontoren justerat förslaget. Det justerade förslaget innebär inte någon ändring i sak från det förslag
som godkändes av de två nämnderna med undantag för följande punkter
varav punkterna 3-5 är nytillkomna.
1. 2:23 skollagen ska rätteligen vara 2:22 skollagen
2. 19:12 3 st ska rätteligen vara 19:12 2 st
3. Produktionsstyrelsen är huvudman för 6:5 skollagen (Ansvar för att
personal fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap skollagen)
4. Produktionsstyrelsen är huvudman för 8:10, 15:8 och 15:15 skollagen
5. Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för 19:21 skollagen

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige antar förslag till ansvarsfördelning mellan barn- och
utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen enligt tjänsteutlåtande 201201-26, KS 2010/0336.
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Bakgrund
Huvudmannaskapet för skolan är i Danderyds kommun fördelat på två kommunala nämnder – barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen.
Av 1 § Barn- och utbildningsnämndens reglemente framgår att nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom
och vuxna med undantag för de uppgifter på samma område som utförs av
produktionsstyrelsen. Av samma bestämmelses andra stycke framgår att produktionsstyrelsen ansvarar för utförandet av service och tjänster inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområde för de kommunala resultatenheterna dvs. driften av förskolor, grundskolor, gymnasieskola m fl. verksamheter.
För att tydliggöra ansvars- och beslutsområden inom skolområdet beslutade
kommunfullmäktige 2001-03-05, § 34 (KS 2000/0101) om en ansvarsfördelning mellan de två kommunala nämnderna.
Förändringar i skollagstiftningen har aktualiserat behovet av en genomgång
och revidering av ansvarsfördelningen mellan de två nämnderna. Utbildningsoch kulturkontoret har tillsammans med produktionskontoret utarbetat ett förslag till ny ansvarsfördelning som de båda nämnderna har godkänt, produktionsstyrelsens sammanträde 2011-10-19, § 61 och barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2011-10-25, § 97.
Kommunledningskontorets utredning/yttrande
I skollagstiftningen (skolagen, skolförordningen och gymnasieförordningen)
regleras att ”huvudman” ansvarar för eller har vissa beslutsbefogenheter. Nu
aktuellt förslag till ansvarsfördelning har utgått från aktuell skollagstiftning
och specificerat vilken av de två nämnderna som är huvudman för varje bestämmelse där huvudmannaskapet regleras.
I förslaget finns under kolumnen ”huvudman” tre underkolumner - BUN, PS
och Rektor/förskolechef. I princip alla ansvars- och beslutsbefogenheter
som angetts i underkolumnen ”Rektor/förskolechef” framgår direkt av lag
eller förordning och kan därför inte vara föremål för kommunfullmäktiges
beslut. Kommunledningskontoret har därför i samråd med utbildnings- och
kulturkontoret och produktionskontoret justerat förslaget så att det endast tar
upp de ansvars- och beslutsbefogenheter som kommunfullmäktige kan besluta om.
Det justerade förslaget innebär inte någon ändring i sak från det förslag som
godkändes av de två nämnderna med undantag för följande punkter varav
punkterna 3-5 är nytillkomna.
1. 2:23 skollagen ska rätteligen vara 2:22 skollagen
2. 19:12 3 st ska rätteligen vara 19:12 2 st
3. Produktionsstyrelsen är huvudman för 6:5 skollagen (Ansvar för att
personal fullgör de skyldigheter som anges i 6 kap skollagen)
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4. Produktionsstyrelsen är huvudman för 8:10, 15:8 och 15:15 skollagen
5. Barn- och utbildningsnämnden är huvudman för 19:21 skollagen
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
av kommunledningskontoret justerat förslag till ansvarsfördelning mellan
barn- och utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen inom skollagstiftningens område.

Johan Haesert
Kommundirektör

Ylva Ehrnrooth
Kommunjurist

Bilaga:
Justerat förslag till ”Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen”, KS 2010/0336, 2012-01-26.
Exp:
Barn- och utbildningsnämnden
Produktionsstyrelsen
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