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STABSENHETEN

Till
Utbildningsnämnden 070419

Omorganisation av Utbildningsför valtningen
Svar på skrivelse ” Omorganisation av Utbildningsförvaltningen” 15 mars 2007 från
Magnus Johansson (s).

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:
Utbildningsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från
Magnus Johansson (s).

Thomas Persson
Direktör

Göran Isberg
Avdelningschef

Sammanfattning
Magnus Johansson (s) framför i skrivelse 15 mars 2007 frågor om och synpunkter på den
pågående överföringen av förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obl särskola.
Utbildningsförvaltningen redovisar den kommunikationsstrategi som följs i
överföringsarbetet samt några av utgångspunkterna i ansvars- och resursfördelningen för
organiseringen av den nya utbildningsförvaltningen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av förvaltningsavdelningen.

Bakgrund
Magnus Johansson (s) framför i skrivelse 15 mars 2007 frågor om och synpunkter på den
pågående överföringen av förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och obl. särskola
från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Han pekar främst på tänkbara
konsekvenser av förändringen och behovet av information till nämnd och berörda enheter.
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Yttrande
Johansson uttrycker oro över att omorganisationen gör att samverkansmöjligheterna inom
skolan försämras och att det kan komma att drabba elever i behov av särskilt stöd. Han
menar att beslut som rör elever i behov av särskilt stöd ska fattas på en nivå så nära eleven
som möjligt.
Skrivelsen tar också upp att skolorna får information om t ex antal elever och budget så
snart som möjligt, så att de har en reell möjlighet att planera verksamheten. Nämnden bör
dessutom få information om förändringsarbetet och om hur enheterna informeras.
1. Elever i behov av särskilt stöd
I nämndärendet om avdelningsorganisation (behandling 15 och 22 februari) finns
utgångspunkterna för organisation och styrning i den nya utbildningsförvaltningen
beskrivna. Av dessa framgår att så mycket som möjligt av besluten kring verksamhetens
genomförande ska fattas på skolorna. Detta gäller även elever i behov av särskilt stöd.
Skollagstiftningen förutsätter att beslut om undervisningen för enskilda elever fattas av
rektor och lärare, inte på någon förvaltningsnivå. Av ärendet om resursfördelning framgår
att resurser för undervisningen – dvs inkl den för elever i behov av särskilt stöd - kommer
att fördelas till den enskilda skolan. Av nya utbildningsförvaltningens detaljorganisation
(anmäls denna nämnd) fram går att det kommer att finnas funktioner på
grundskoleavdelningen som kan svara för samordning och stöd när det gäller elever i
behov av särskilt stöd.
Av samma beslut framgår att det finns funktioner centralt som ansvarar för samordning av
samverkan mellan skola och förskola/individ- och familjeomsorg, men också med externa
samverkanspartners. Det pågår inom överföringsarbetet ett arbete kring hur
samverkansarbetet ska organiseras. I detta arbete deltar stadsdelar och
socialtjänstförvaltningen.
2. Information och kommunikation
När det gäller information om förändringsarbetet så finns det som en stående punkt på
gruppledarmötet inför varje nämndssammanträde. Hur förändringsarbetet är organiserat
finns beskrivet i ärendet om avdelningsorganisation som behandlades i nämnden 15 och
22 februari. På aprilsammanträdet anmäls utbildningsdirektörens beslut om
detaljorganisation mm i nämnden.
Förvaltningen har – utifrån en stadsgemensam kommunikationsstrategi kring
organisationsförändringarna i staden – gjort en särskild kommunikationsplan för
överföringsarbetet. Den innebär bl a att rektorerna ges information på regelbundna fysiska
möten. Rektorer deltar också i arbetet i referens- och arbetsgrupper, t ex kring ansvarsoch resursfördelning. Det finns också en särskild hemsida – ”överföringswebben” – med
information om överföringsarbetet, som är nåbar även via internet. Även stadsdelarna får
regelbunden information och möjlighet att lämna underlag. Förvaltningens tidskrift
”Lärande Stockholm” kommer med 3-4 temanummer om överföringsarbetet under våren.
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När det gäller kommunikationen kring resursfördelningen specifikt, hänvisas till
nämndärendet om förslag till resursfördelning.

