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Ändrat huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid
Berga Naturbruksgymnasium
Föredragande landstingsråd: Stig Nyman
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören har inkommit med förslag om överflyttning av huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid Berga naturbruksgymnasium
från Haninge kommun till Stockholms läns landsting.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att Stockholms läns landsting fr.o.m. höstterminen 2012 övertar huvudmannaskapet för gymnasiesärskolan vid Berga naturbruksgymnasium
att tidigare avtal tecknat den 16 september 2003 och den 29 maj 2007 mellan Haninge kommun och Berga naturbruksgymnasium upphör att gälla
från och med höstterminen 2012.
Landstingsrådsberedningens motivering
Den nya skollagen tydliggör rektors ansvar för hela skolans verksamhet,
inklusive personal och stödresurser. Eftersom rektor för Berga ansvarar
även för verksamheter inom gymnasiesärskolan, är det inte tillåtet att Haninge kommun står som huvudman för gymnasiesärskolan. Därför är det
viktigt att överflytta huvudmannaskapet från Haninge kommun till Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 december 2011.
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Uppsägning av avtal från Haninge kommun den 6 december 2011.
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Ändrat huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid
Berga Naturbruksgymnasium
Ärendebeskrivning
Överflyttning av huvudmannaskap för gymnasiesärskolan vid Berga
naturbruksgymnasium från Haninge kommun till Stockholms läns
landsting.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 december 2011
Uppsägning av avtal från Haninge kommun den 6 december 2011
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att Stockholms läns landsting fr o m höstterminen 2012 övertar
huvudmannaskapet för gymnasiesärskolan vid Berga naturbruksgymnasium
att tidigare avtal tecknat den 2003-09-16 och 2007-05-29 mellan Haninge
kommun och Berga naturbruksgymnasium upphör att gälla fr o m höstterminen 2012.
Förvaltningens förslag och motivering
Bakgrund

1992 startade samarbetet mellan Haninge kommun och Berga naturbruksgymnasium angående fyraårig gymnasiesärskola (NP4) inom
nationellt program naturbruk, med inriktning park och miljö.
Haninge kommun är huvudman för utbildningen som bedrivs på Berga
Naturbruksgymnasium. Utbildningen bedrivs på entreprenad av Berga med
landstingsanställd personal.
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Enligt 2 kap 8§,9§,io§ i nya skollagen ska huvudman ansvara för
utbildningen. Skollagen ger direktiv om tydlighet i ansvarsfördelningen och
medger endast i undantagsfall entreprenadverksamhet inom skolområdet.
Haninge kommun har sagt upp avtalet den 6 december 2011.
På Berga naturbruksgymnasium finns idag utbildningar inom
naturbrukprogrammet med inriktningar inom häst jordbruk och skog. Det
finns dessutom en fyraårig gymnasiesärskola med inriktning mot park och
miljö.
1992 startade samarbetet mellan Haninge kommun och Berga Naturbruksgymnasium angående fyraårig gymnasiesärskola inom nationellt program
naturbruk, med inriktning park och miljö. Till att börja med så innebar
samarbetet enbart den praktiska utbildningen och elevantalet uppgick
endast till 5 årselever.
Utbildningen har fallit väl ut med bra resultat och har genom åren
utvecklats.
Idag går 18 elever på utbildningen och hela den praktiska och teoretiska
utbildningen finns på Berga.
Huvudman för utbildningen i gymnasiesärskolan är Haninge kommun
vilket innebär att rektor för utbildningen är anställd av Haninge kommun.
Dessutom ansvarar kommunen för vissa ansvarsområden såsom kurativa
uppgifter, anordnande av praktikplatser och antagningar från
grundsärskolan.
Alla lärare och instruktörer är anställda av Stockholms läns landsting
förutom en lärare som har en delad tjänst mellan Haninge kommun och
Stockholms läns landsting. Det finns ett avtal mellan Haninge kommun och
Berga naturbruksgymnasium som reglerar de ekonomiska ersättningarna.
Enligt 2 kap 8§, 9§, io§ i nya skollagen tydliggörs ansvarsfördelningen i
gymnasieskolan. Det är därför viktigt med en översyn av hur verksamheten
styrs och var ansvaret fmns så att elever, personal och föräldrar vet vad som
gäller.
Överväganden

Möjligheten för landsting att ta över huvudmannaskapet fmns genom
skollagen 2 kap 15§. Vid en sådan förändring ska det finnas avtal mellan
kommun och landsting.
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Utbildningen är idag integrerad med övrig gymnasieutbildning inom
naturbruksprogrammet på Berga vilket har visat sig framgångsrikt för
utvecklingen av gymnasiesärskolans elever. Verksamheten är mycket
speciell med många olika moment i utbildningen som kräver en gedigen
yrkesutbildning av lärare och instruktörer för att utbildningen ska kunna
genomföras på ett säkert sätt.
Exempel på detta är motorsågsutbildning där mycket höga krav ställs på
säkerhet och kunnande från instruktörens sida.
Nya skollagen tydliggör rektors ansvar gällande pedagogiskt ledarskap,
personalansvar, stödresurser m.m. (2 kap 9§ skollagen). Eftersom rektor
för Berga ansvarar för dessa resurser är det inte förenligt med skollagen att
rektor och huvudmannaskapet innehas av Haninge kommun.
Beredning av ärendet

Ärendet har beretts/informerats i samrådsorganet för gymnasieutbildning
inom naturbruksprogrammet inom SLL den 6 juni, 26 september och den
28 :e november.
Samråd har skett med ekonomienheten, personalenheten och berörd
personal på Berga naturbruksgymnasium. Synpunkter har inhämtats från
Utbildningsförvaltningen i Haninge kommun
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Nuvarande avtal mellan Haninge kommun och Berga naturbruksgymnasium undertecknades 2003-09-05 och ett tilläggsavtal för
verksamhetsförändringar tecknades 2007-05-29. Avtalen har en
uppsägningstid på 12 månader.
I den ekonomiska uppgörelsen ingår kostnader för undervisningsmaterial,
skolmåltider, skollokaler och Bergås resurser gällande skölj ordbruk.
Haninge kommun ansvarar för kurativa uppgifter, anordnande av
praktikplatser och antagningar från grundsärskolan. Eftersom Haninge
kommun är huvudman för utbildningen så är rektor för utbildningen
anställd av Haninge kommun.
Ersättningen som Berga får idag är 143 388 kronor per elevplats. Detta ska
jämföras med riksprislistan som för 2011 är 228 200 kronor per elevplats i
gymnasiesärskolan. Ofta är priset något högre för gymnasiesärskolans
elever inom naturbruksprogrammet pga resurskrävande utbildning.

LS 1112-1640

Stockholms läns landsting

4(4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-12-20

Det merarbete som Berga tar på sig i och med huvudmannaskapet täcks av
den ökade elevintäkten.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program har hänsyn till miljön
beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
Verksamheten är sedan 2007-01-30 certifierad enligt miljöledningssystem
ISO 14001

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Andersftyström
Administrativ direktör
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Stockholms läns landsting
Martin Jägerbert
Box 22550
104 22 Stockholm

Uppsägning av avtal ang gymnasiesärskolans
naturbruksprogram
Haninge kommun säger härmed upp avtalet angående kurser som ingår i
gymnasiesärskolans naturbruksprogram. Avtalet tecknades med Stockholms läns
landsting den 9 september 2003 (basavtal) och den 29 maj 2007 (tilläggsavtal). Avtalet
ska upphöra att gälla efter att utbildningen vårterminen 2012 har avslutats.
Beslutet att säga upp avtalet har fattats av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
Haninge kommun den 25 oktober 2011.

Mats Öhlin
Förvaltningschef

Bilaga
Beslut om uppsägning från gymnasie-.och yuxenutbildningsnämnden i Hariinge
kommun.
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