
Tjänsteutlåtande 

0 Österåker 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 
Fredrik Zethraeus 
Datum 2017-10-09 
Dnr KS 2017/0291 

Revidering av Skolnämndens reglemente 

Sammanfattning 
Reglementet anger nämndens ansvarsområden och uppgifter. Sedan senaste revideringen av 
reglementet har verksamhet tillkommit inom Skolnämndens ansvarsområde. Pedagogcentrum är 
sedan 2016 en permanent verksamhet inom skolförvaltningen. Skolnämnden har också ansvaret för 
det kommunala aktivitetsansvaret och har sedan halvårsskiftet 2017 övertagit ansvaret för 
ungdomsmottagningen. Ansvar för vårdnadsbidrag har utgått i samband med att lag om 
vårdnadsbidrag (2008:307) avskaffades från o ch med den 1 februari 2016. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Godkänna revidering av 1 § andra stycket i Skolnämndens reglemente enligt Skolförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

Bakgrund 
Skolförvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande " Förvaltningen föreslår att 1 § andra stycket i 
reglemente för Skolnämnden revideras enligt följande. 
"Skolnämnden ansvarar med undantagför själva driften, för verksamhet reglerad i skollagen, med särskilt avseende 
på det som i skollagen benämns "hemkommun"respektive "kommunen", verksamhetsförlagd utbildning inom 
lärarutbildningen (VFU), ungdomsmottagningen, det kommunala aktivitetsansvaret (SL 29 kap 9§) samt 
Pedagogcentrum". " 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
Skolnämnden ansvarar med undantag för själva 
driften, för verksamhet reglerad i skollagen, med 
särskilt avseende på det som i skollagen 
benämns "hemkommun" respektive 
"kommun", (2010:800), vårdnadsbidrag 
(2008:307), samt verksamhetsförlagd utbildning 
inom lärarutbildningen (VFU). 

Skolnämnden ansvarar med undantag för själva 
driften, för verksamhet reglerad i skollagen, med 
särskilt avseende på det som i skollagen 
benämns "hemkommun" respektive 
"kommunen", verksamhetsförlagd utbildning 
inom lärarutbildningen (VFU), 
ungdomsmottagningen, det kommunala 
aktivitetsansvaret (SL 29 kap 9§) samt 
Pedagogcentrum 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, Kommunkansliet, har inget att erinra. 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Tidigare beredning 
Skolnämnden har behandlat ärendet 2017-10-03, § 7:7. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Skolnämndens sammanträde 2017-10-03, § 7:7. 
2. Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Peter Freme /•t , 
Kanslichef 
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13 Österåker 
Sammancrädesprotokoll för Sk olnämnden 2017-10-03 

SKN § 7:7 Dnr SKOL 2017/0252 

Revidering av reglemente för Skolnämnden 

Sko!nämndens beslut 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av 1 § andra stycket i reglemente för Skolnämnden enligt förvaltningens förslag i 
föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

Sammanfattning 
Reglementet anger nämndens ansvarsområden och uppgifter. Sedan senaste revideringen av 
reglementet har verksamhet tillkommit inom Skolnämndens ansvarsområde. Pedagogcentrum 
är sedan 2016 en permanent verksamhet inom Skolförvaltningen. Skolnämnden har också 
ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret och har sedan halvåcsskiftet 2017 ö vertagit 
ansvaret för ungdomsmottagningen. Ansvaret för vårdnadsbidrag hat utgått i samband med 
att lag om vårdnadsbidrag (2008:307) avskaffades från och med den 7 februari 2016. 

Beslutsunderlag 
Skolförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

Förslag till beslut 
Kenneth Netterström (M) yrkat bifall till Skolförvaltningens beslutsförlag innebärande 
revidering av 1 § andra stycket i reglemente för Skolnämnden enligt förvaltningens förslag i 
föreliggande tjänsteutJåtandc daterat 2017-09-13. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Skolnämnden beslutar enligt Kenneth Netterströms (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

• Akten 

,< ) 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



O Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Skolförvaltningen Till Skolnämnden 

Datum 2017-09-13 
Dnr SICOL15 2017/0252 

Revidering av reglemente för Skolnämnden 

Beslutsförsiag 

Skolnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av 1 § andra stycket i reglemente för Skolnämnden enligt förvaltningens förslag i 
föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2017-09-13. 

Bakgrund 
Reglementet anger nämndens ansvarsområden och uppgifter. Sedan senaste revideringen av 
reglementet har verksamhet tillkommit inom Skolnämndens ansvarsområde. Pedagogcentrum är 
sedan 2016 en permanent verksamhet inom skolförvaltningen. Skolnämnden har också ansvaret för 
det kommunala aktivitetsansvaret och har sedan halvårsskiftet 2017 övertagit ansvaret för 
ungdomsmottagningen. Ansvar för vårdnadsbidrag har utgått i samband med att lag om 
vårdnadsbidrag (2008:307) avskaffades från och med den 1 februari 2016. 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att 1 § andra stycket i reglemente för Skolnämnden revideras enligt följand e. 

"Skolnämnden ansvarar med undantag för själva driften, för verksamhet reglerad i skollagen, med särskilt avseende 
pä det som i skollagen benämns "hemkommun" respektive "kommunen", verksamhetsförlagd utbildning inom 
lärarutbildningen (VFUJ, ungdomsmottagningen, det kommunala aktivitetsansvaret (SL 29 kap 9§) samt 
Vedagogcentrum 

Bilagor 
Reglemente för Skolnämnden ÖFS 2014:29 dnr KS 2014/0297-101 

Staffan Erlandsson 
Skoldirektör 

Kerstin Johansen 
sakkunnig 
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