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Utbildningsnämnden

Revidering av utbildningsnämndens
delegationsordning
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med bilaga 1
till tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2021.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat om vissa tillägg i sin delegationsordning som nu föreslås
genomföras även i utbildningsnämndens delegationsordning. Det föreslås tillägg av nya
delegationspunkter utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Därtill
föreslås delegering av beslut om att utse dataskyddsombud. Delegaten
Utbildningsdirektör föreslås ändras till utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.
Ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar
i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Sådana uppdrag att fatta beslut på
delegation samlas ihop i en delegationsordning, så det blir överskådligt i vilka typer av
ärenden beslut kan fattas på delegation.
Kommunstyrelsen har beslutat om vissa tillägg i sin delegationsordning som nu föreslås
genomföras även i utbildningsnämndens delegationsordning.
Beslut och rättelse enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Det finns numera en lag som ställer krav på myndigheter och andra offentliga aktörer att
tillhandahålla information och tjänster som är digitala på ett sådant sätt att alla kan
förstå. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (ibland benämnd
”webbtillgänglighetsdirektivet”) kan enskilda påtala brister, anmäla klagomål och
överklaga beslut om den enskilde anser att myndigheter eller andra offentliga aktörer
inte lever upp till lagen. Den enskilde har rätt att få ett beslut utifrån inlämnat klagomål
och beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten. Enskild kan även lämna klagomål
direkt till tillsynsmyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som i sin
tur kan förelägga aktören om det finns brister i en digital tjänst. Föreläggandet kan
förenas med vite. Beslut och rättelse i ärenden som avser denna lagstiftning föreslås
delegeras till enhetschef.
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Utse dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen
Enligt artikel 37 dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige (i detta fall
utbildningsnämnden) utse ett dataskyddsombud. Uppgift om vem som är
dataskyddsombudet ska anmälas Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare
Datainspektionen). Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att övervaka att
utbildningsnämnden följer dataskyddsförordningen. Utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektör föreslås vara delegat för att utse dataskyddsombud för
utbildningsnämnden.
Titeln utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Titeln utbildningsdirektör har ändrats till utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör varför
en justering av titeln föreslås justeras.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut bedöms inte medföra några konsekvenser för barn.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Föreslagen reviderad delegationsordning
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