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Landstingen och gymnasieskolan
Den 21 juni 1994 uppvaktade Landstingsförbundet skolminister Beatrice Ask
angående gymnasieskolan. Landstingsförbundet hemställde vid uppvaktningen bland annat att skollagen ändras så
* att landstingen får anordna också andra program än naturbruk och
omvårdnad om kommuner och landsting är överens om det och
* att landstingen får anordna gymnasiesärskola
Skolministern konstaterade att kommunernas ansvar för gymnasieskolan ligger
fast men att man bör försöka finna praktiska lösningar när det uppstår
problem av olika slag. Skolministern lär bl a ha uttalat att det borde vara
möjligt för de kommuner som så vill att, trots gällande regelsystem, hos
regeringen ansöka om dispens för att få lägga ut gymnasieutbildning på
entreprenad till landstingen.
Landstingsförbundet har informerat landstingen om den företagna uppvaktningen och resultatet av denna. Mot den bakgrunden finns skäl förmoda
att landstingen kan komma att kontakta kommunerna för diskussion om
eventuella initiativ i frågan. Vi vill med detta cirkulär förbereda kommunerna på att sådana kontakter kan komma att tas.
Eftersom det är kommunerna som, förutom omvårdnads- och naturbruksprogrammen, har ansvaret för gymnasieskolans utbildningar är det kommunerna som måste ta erforderliga initiativ om de bedömer det önskvärt att förändringar bör komma till stånd. Det är med andra ord varje kommun som
själv avgör hur man vill ställa sig till den aviserade möjligheten.
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Kommunförbundet har i skrivelse till regeringen hemställt att regeringen tar
initiativ till överläggningar i frågan efter sommaren och därvid också aktualiserat frågan om ett samlat kommunalt huvudmannaskap för gymnasieskolan samt kostnadsansvaret för utbildningen. Skrivelsen bilägges.
Eventuella frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Peter
Holmberg, sektionen för skola och barnomsorg, tfn: 08 - 772 41 00.
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