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Kommunstyrelsen 

 
Ansvarsfördelning för Uppsala kommuns pedagogiska verksamhet 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ansvaret för den pedagogiska verksamheten fördelas i enlighet med gällande styrmodell 
enligt kapitel 2 i  IVE, dvs att barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden är ansvariga för den lokala politiska styrningen av verksamheten 
utifrån den nationella skolpolitiken enligt skollagen och därmed sammanhängande 
förordningar samt övriga för den politiska styrningen relevanta beslut. Ansvaret innebär att 
uppdragsnämnderna ger de politiska uppdragen och därmed följande ekonomiska ersättningar 
till kommunala och externa utbildningsanordnare, 
 
att arbetsgivaransvaret för den kommunalt drivna pedagogiska verksamheten åvilar 
produktionsstyrelsen som också ansvarar för att de uppdrag man åtagit sig blir genomförda 
inom ramen för den ersättning som erhållits samt utifrån de beslut som enligt ovanstående att-
sats beslutats av dels kommunfullmäktige och dels avtalats med uppdragsnämnderna. 
Styrelsen svarar för att återrapportering och uppföljning sker på sätt som kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och avtalen med uppdragsnämnderna fastställer samt för att uppföljning 
sker inom den egna verksamheten, samt 
 
att kommunstyrelsen härmed besvarar samtliga skrivelser angående ansvarsfördelning i den 
pedagogiska verksamheten från berörda nämnder. 
  
 
 
Sammanfattning 
En ny skollag börjar gälla från höstterminen 2011. Den speglar ansvarsfördelningen mellan 
stat och huvudman och ska tydliggöra de uppgifter som beslutsfattare och verksamma ska ha i 
ett decentraliserat system. Den nationella styrningen av den pedagogiska verksamheten är 
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också förtydligad.  Då den nya skollagen innebär förändringar i ansvarsstrukturen följer att 
kommunstyrelsen har att ta ställning till hur ansvarsfördelningen ska se ut i Uppsala kommun. 
 
Nedan beskrivet förslag bygger helt på gällande av kommunfullmäktige beslutade styrsystem. 
Det betyder att uppdragsnämnderna disponerar de ekonomiska resurserna och planeringen 
utifrån medborgarperspektivet, svarar inför medborgarna vad gäller den totala behovsbilden 
inklusive fristående huvudmän samt svarar inom ramen för sitt uppdrag för den kommunala 
skolpolitiken utifrån de nationella styrdokumenten. Produktionsstyrelsen är 
produktionsansvarig och svarar därmed för de produktionsresurser som används, dvs 
medarbetare, lokaler och material, samt tar ansvar för elev i utbildning/omsorg. 
 
Ärende 
En rad förändringar ska genomföras inom skolan under 2011 i syfte att förbättra elevernas 
kunskaper. Skolverket och skolans huvudmän, såväl kommunala som fristående, ansvarar för 
att förändringarna genomförs på ett bra sätt. 
 
De förändringar som är aktuella är 

- en ny skollag 
- en förändrad läroplan för förskolan 
- nya läroplaner för den obligatoriska skolan 
- en ny gymnasieskola 
- en ny betygsskala. 

 
Dessutom förändras lärarutbildningen och satsningar sker även på rektorsutbildningen. 
 
Den nya skollagen speglar ansvarsfördelningen mellan stat och huvudman och ska tydliggöra 
de uppgifter som beslutsfattare och verksamma ska ha i ett decentraliserat system. 
Huvudmännen ansvarar för att utbildningarna håller hög kvalitet och att de är likvärdiga.  
Samma regler ska gälla för offentliga som för fristående skolor, om inget annat anges.   
 
Rektorns och förskolechefens ansvar och beslutanderätt förtydligas såsom att de beslutar om 
sin enhets inre organisation, fattar alla beslut om särskilt stöd och ansvarar för 
betygssättningen.  
 
Krav på kommunala skolplaner och kvalitetsredovisningar tas bort. Istället läggs tonvikten vid 
att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Om det vid en utvärdering framkommer att 
det finns brister i verksamheten föreligger skyldighet att åtgärda detta.  
 
Statens uppdrag i reformarbetet är att informera om kommande förändringar och erbjuda 
verktyg som underlättar för målgrupperna att ta del av all information. 
Huvudmannen, dvs kommunen eller friskolan, ska ge medarbetarna i alla skolformer 
möjlighet att bli väl insatta i hur förändringarna påverkar arbetet i förskolan och skolan. 
 
Såväl barn- och ungdomsnämnden (bilaga 1), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(bilaga 2) som produktionsstyrelsen för vård och bildning (bilaga 3) och 
produktionsstyrelsen för självstyrande kommunala skolor (bilaga 4) har inkommit med 
skrivelser om den kommuninterna ansvarsfördelningen för verksamheten. 



3 (4) 

 
Föredragning 
Diskussionerna om ansvarsfördelningen mellan uppdragsnämnder och produktionsstyrelse har 
förts i samverkan mellan såväl nämndordförande i respektive nämnd/styrelse som 
representanter från tjänstemannaorganisationerna. Samråd har även skett med företrädare för 
Sveriges kommuner och landsting. Diskussionerna har resulterat i att ansvarsfördelningen ska 
anpassas till kommunfullmäktiges beslut om styrmodellen för Uppsala kommun. 
 
Enligt gällande styrmodell är Uppsala kommun organiserad i uppdrags- och 
produktionsnämnder. Uppdragsnämnderna har ett medborgarperspektiv och produktionen ett 
brukarperspektiv. Uppdragsnämnderna ska besluta om de ekonomiska resurserna samt driva 
den lokala skolpolitiken. Produktionen ska verka i konkurrens och externa och interna 
produktionen ska erbjudas likvärdiga villkor för sin verksamhet av uppdragsnämnderna. 
Produktionen är ansvarig för medarbetare, lokaler och övriga produktionsresurser samt även 
för de barn/elever som finns i den kommunalt drivna verksamheten. I uppdragsnämndernas 
medborgarperspektiv ingår skolpliktsbevakningen, dvs kontrollen av att alla barn och 
ungdomar genomgår utbildning. 
 
Den lokala skolpolitiken innebär bland annat: 

- att bevaka medborgarnas behov och behov av framtida infrastruktur, dvs att verksamhet 
finns för alla  
- att svara för samhällsinformationen som gör det möjligt för medborgarna att välja bland 
befintliga alternativ 
- att svara för att en fungerande marknad finns, dvs att göra det möjligt för aktörer med god 
verksamhetskvalitet på marknaden så att medborgarna kan välja mellan olika producenter 
- den lokala ambitionsnivån för verksamhetens kvalitet utöver de nationella kraven. 
 

Uppföljningen av skolornas arbete sker på flera plan.  
 Enligt skollagen ska skolinspektionen följa upp att de nationella kraven efterlevs, 

dvs resultat, kvalitet m.m. 
 Uppdragsnämnden ska bl a följa upp att producenterna levererar i enlighet med den 

lokala skolpolitiken och inriktningen. 
 Produktionsstyrelsen skall följa upp att kvalitetsarbetet bygger på de uppgifter som 

kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete.  Det innebär att det ska finnas ett 
kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser, vilket är en 
förutsättning för ledning och styrning av verksamheten. 

 Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt, kommer fram att det 
finns brister i verksamheten ska nödvändiga åtgärder vidtas av den som bristen kan 
hänföras till enligt ansvarsfördelningen.  

 
Utifrån ovanstående beskrivna rollfördelning behövs en mer detaljerad handläggningsordning 
utarbetas. Den ska tas fram i ett samarbete mellan berörda uppdragsnämnder och 
produktionsstyrelsen. Handläggningsordningen ska utgå från den av kommunfullmäktige 
antagna styrmodellen och bygga på de av fullmäktige antagna målen och direktiven. 
 
En gemensam klagomåls-/synpunktshantering , för såväl uppdrag som produktion  (en väg 
in),  behövs för att förenkla för medborgare att ha kontakt med kommunen i de pedagogiska 
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frågorna. Denna kanal är också nödvändig för den framtida kvalitetsutvecklingen. En sådan 
gemensam kanal innebär att inkomna synpunkter eller klagomål sorteras inom kommunen och 
förs till ansvarig nämnd eller styrelse istället för att överlåta till den enskilde att finna rätt väg. 
Kanalen skall vara lätt åtkomlig och göras väl bekant för berörda målgrupper. Hanteringen 
behöver tas fram i samverkan mellan nämnderna och styrelsen för att svara mot deras olika 
ansvarsområden. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget om ansvarsfördelningen för den pedagogiska verksamheten medför inga särskilda 
ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 

 


















































