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 Kommunstyrelsen 
 

Rapport  rörande organisationsutvecklingen inom den pedagogiska 
verksamheten inom Vård & bildning. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att lägga rapporten från Styrelsen för vård och bildning rörande organisationsutvecklingen 
inom den pedagogiska verksamheten till handlingarna, samt 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med Vård och bildning utreda fråga 
om kostnader för omställning av hos Vård och Bildning nytillkomna skolor. 
 
 
Ärende 
Styrelsen för vård och bildning har den 31 augusti 2012 inkommit med en rapport om 
organisationsutvecklingen inom den pedagogiska verksamheten. Bilaga 1. I samband med att 
kommunfullmäktige den 12 december 2011 beslutade om att försöksverksamheten med  
produktionsnämnd för självstyrande kommunala skolor skulle upphöra vid halvårsskiftet 2012 
fick styrelsen i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa arbetet med självstyrelse, 
ekonomiska konsekvenser och övriga sammanhängande frågor (KF § 251) Bilaga 2. 
 
Föredragning 
Av Styrelsen för vård och bildnings rapport framgår att arbetet fortlöper i stort efter den 
genomförandeplan som redovisades för kommunstyrelsen inför fullmäktigebeslutet december 
2011. En viktig del i genomförandet, tillsättande av en utbildningsdirektör, är ej slutfört då 
rekryteringen fortfarande pågår. Organisationsöversynen genomförs med medskapande från 
de pedagogiska verksamheterna med uppbyggnad av olika stödfunktioner och med inriktning 
mot att större utrymme ska ges till utvecklingen av pedagogiken för förbättrade skolresultat.  
 



2 (2) 

Styrelsen redovisar att de skolor som tillkommit från såväl produktionsnämnden för 
självstyrande kommunala skolor som från GUC inte ännu ingår i den budget och det 
prognosbeslut som styrelsen tagit. En preliminär bedömning tyder på stora behov av åtgärder 
för att nå en ekonomi i balans för tre av de fyra nytillkomna gymnasieskolorna som visar på 
ett underskott om ca 16 mnkr vilket ska hanteras genom aktiva åtgärder i lokalanpassning, 
bemanning m.m. 
 
Styrelsen har balanserat omställningskostnaderna för de skolor som styrelsen hela tiden haft 
ansvaret. De omställningskostnader som uppkommer till följd av nytillkomna skolor anser 
styrelsen bör särredovisas under hela läsåret 2012/2013 och bekostas av kommunen 
gemensamt. En särredovisning har bejakats av kommunledningskontoret. Storleken av 
omställningskostnaderna för en ekonomi i balans för nytillkomna gymnasieskolor framgår 
inte av rapporten.  
 
I sammanhanget kan konstateras att kommunfullmäktige i sitt beslut om avveckling av 
försöksverksamheten även uppdrog till produktionsnämnden för självstyrande kommunala 
skolor att inför 2012 anpassa varje enhets verksamhet till avtalade ekonomiska ramar (KF § 
251) vilket ej verkställts då två av de enheter som uppvisar underskott överförts från 
nämndens ansvarsområde.  
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