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Arbetsordning för förtydligande av huvudmannaansvaret inom
utbildningsområdet samt revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning
Sammanfattning
Produktionsutskottet fattade vid sitt sammanträde 2020-09-28, § 11:3, beslut om ett uppdrag till
kommundirektören att upprätta en arbetsordning i syfte att utreda och förtydliga
huvudmannaansvaret inom utbildningsområdet, mellan Förskole-och grundskolenämnden och
Kommunstyrelsens produktionsutskott.
I samband med detta revideras även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende
produktionsutskottets ansvar inom utbildningsområdet.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Anta Arbetsordning för förtydligande av huvudmannaansvar inom utbildningsområdet i
Österåkers kommun, mellan Förskole-och grundskolenämnden och Kommunstyrelsen, i
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-15,
2. Anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens
tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-15.

Bakgrund
Med anledning av att de förtroendevalda revisorerna uppdragit till PWC att genomföra en
granskning i Österåkers kommun avseende området Likvärdig skola förtydligades under
granskningens gång, samt i granskningsrapporten, behovet av att tydliggöra ansvarsområden för
Förskole- och grundskolenämnden och Kommunstyrelsens produktionsutskott.

Förvaltningens slutsatser
Av Skollagen (SFS 2010:800) följer att kommuner, vid sidan av stat och regioner, är huvudman för
vissa skolformer. Enligt nämnda lag ska det i varje kommun finnas en eller flera nämnder som ska
fullgöra kommunens uppgifter när det gäller huvudmannaansvaret. Inom Österåkers kommun axlas
huvudmannaansvaret genom de reglementen som antagits av Kommunfullmäktige, vilka särskilt
gäller Förskole- och grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen, främst via produktionsutskottet.
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Tjänsteutlåtande
Förvaltningen tillstyrker förslaget om att genom en särskild arbetsordning förtydliga det sedan
tidigare fördelade huvudmannaansvaret samt, som en konsekvens av föreslagen arbetsordning,
föreslagna revideringar av Kommunstyrelsens delegationsordning.

Bilagor
1. Utdrag ur produktionsutskottets protokoll, § 11:3, 2020-09-28.
2. Arbetsordning – förtydligande av huvudmannaansvar inom utbildningsområdet.
3. Reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.
4. Nuvarande delegationsordning för Kommunstyrelsen.
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