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Förslag till beslut 

att barn- och ungdomsnämnden utser representanter t i l l politisk samrådsgrupp för strategiskt 
försörjning av pedagogiska lokaler. 

Sammanfattning 
Nämnden har ansvar för behovstäckning inom förskola och grundskola. En del av detta arbete 
består i att delta i det nämndöverskridande arbetet med strategisk försörjning av pedagogiska 
lokaler. Detta sker enligt av kommunful lmäkt ige fastställda "Ansvarsfördelning för pedagogiska 
lokaler" (KN-2009-0659). I enlighet med detta skall arbetet ledas av Fastighetsägarnämnden och 
Kontoret för samhällsutveckling. Dessa har, i samverkan med representanter för berörda kontor 
och förvaltningar, tagit fram ett förslag t i l l organisation av samt ett utkast t i l l uppdrag för arbetet. 
Enligt förslaget sker arbetet i en kontorsövergripande grupp och förankras sedan i samråds grupper 
med kontorsledning respektive politiker från inblandade parter. Arbetsorganisationen och 
uppdraget för arbetet är gemensamt för strategisk försörjning av pedagogiska lokaler inom 
förskola/grundskola och gymnasiet/vuxenutbildningen. 

Barn och ungdomsnämndens rol l i detta är att bedöma och fastställa behovet av platser inom 
förskola och grundskola samt hur stor del av behovet som bedöms fyllas av fristående huvudmän. 
Behovet inom kommunal verksamhet överlämnas som underlag t i l l den strategiska försörjningen 
av pedagogiska lokaler som tar fram förslag på åtgärder. Dessa åtgärder, och f ramför allt i de fal l 
de skulle innebära avveckling av en hel enhet, skall genomgå samråd mellan de berörda 
nämnderna. Nämnden föreslås därmed utse representation t i l l den samrådsgrupp som utgör forum 
för detta. 

Barn och ungdomsnämndens övriga rol l och ansvar i arbetet med strategisk försörjning av 
pedagogiska lokaler kommer att behandlas i separat ärende. Det handlar då om vilka styrande 
utgångspunkter och förutsättningar som nämnden v i l l anföra för arbetet samt fastställande av det 
bedömda behovet. 
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Ärendet 
Barn och ungdomsnämnden har i olika ärenden och på olika sätt arbetat med frågor om 
lokalförsörjning under lång tid. Bland annat har nämnden varit drivande och fastställt strategiska 
planer för lokalförsörjning 2007 samt 2009. Nämnden rol l i arbetet förändras dock genom 
kommunful lmäkt iges beslut om "Ansvarsfördelning för pedagogiska lokaler", se bilaga 1.1 den nya 
arbetsfördelningen leds arbetet av fastighetsägarnämnden och kontoret för samhällsutveckling. 
Slutliga beslut om åtgärder tas av styrelsen för vård och bildning. Bam och ungdomsnämnden 
svarar i arbetet för bedömning av behov av platser inom förskola och grundskola. Nämnden har 
givetvis även möjlighet att f ramföra fömtsättningar och avgränsningar gällande vad som krävs för 
att garantera kvalitativ utbildning och andra övergripande mål för den pedagogiska verksamheten. 
Dessa förutsättningar och avgränsningar hanteras i separat ärende. 

Frågan om strategisk försörjning av lokaler är dock begränsad t i l l den kommunala verksamheten 
och utgör därför bara en del av nämndens arbete avseende behovstäckning inom förskola och 
grundskola. Det löpande arbetet med att ge bra förutsättningar, ekonomiska incitament och 
liknande för etablering av fristående verksamheter utgör exempel på andra delar av nämndens 
arbete. 

Kontoret för samhällsutveckling har presenterat hur de avser att organisera arbetet med strategisk 
försörjning av pedagogiska lokaler, se bilaga 2. Arbetsmodellen bygger på det tidigare arbetet 
med strategiska lokalförsörjningsplaner och har anpassats t i l l de nya roller och ansvar som 
fastställts. Övriga kontor och förvaltningar har deltagit i framtagandet av förslaget t i l l organisation 
av arbetet. Den fullständiga beskrivningen av både organisation och uppdrag är under slutförande. 
Utkast presenteras i bilaga 3. Arbetsorganisationen och uppdraget för arbetet är gemensamt för 
strategisk försörjning av pedagogiska lokaler inom förskola/grundskola och 
gymnasiet/vuxenutbildningen. 

Varje nämnds fastställda förutsättningar och avgränsningar skall ingå i uppdraget och utgör 
grunden för arbetet med att ta fram åtgärder. Barn och ungdomsnämndens skrivning är i denna 
version enbart ett obearbetat utkast baserat på skrivningarna v id tidigare lokalutredningar. Den 
styrning som skall ingå skall är följande: 

Övergripande styrdokument (i tillämpliga delar), tex IVE 
Politiskt fattade beslut, tex Uppdragsplaner, ärenden beslutade i nämnd osv 
Övergripande principbeslut fattade av tjänstemän (eller grupper) som har beslutsmandat från 
nämnder - antigen genom att de direkt utsetts för uppgiften eller genom att det ingår i deras tjänst 
(tex direktör, skolchef) 

I samtliga fa l l skall styrningen vara dokumenterad skriftligen. Kontoret återkommer i separat 
ärende med komplett förslag t i l l skrivning. 
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