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Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar anta reviderad delegationsordning i enlighet med bilaga 2
till tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har beslutat om förändringar och antagande av ny
delegationsordning i enlighet med bilagor till tjänsteskrivelsen. Den inledande texten i
dokumentet har reviderats för att bli mer samstämd med övriga nämnders
delegationsordningar. Större förändringar är att enhetschef har delegation på att yttra sig
till tillsynsmyndighet i icke principiella ärenden, anta och besluta om
informationshanteringsplan, teckna avtal och besluta om skolpeng utomlands.
Enhetschef ges också rätt att inlämna yttrande vid överklagan om beslut avseende
placering vid skolenhet. Vidare har utbildningsexperter delegation på att besluta om
åtgärdsplan i enlighet med reglemente för kundval och specifika auktorisationsvillkor,
teckna avtal med fristående gymnasieskolor om ersättning för introduktionsprogram,
besluta om förlängd programpeng i gymnasieskolan, vilket även resurssamordnare har
för elev i gymnasiesärskolan. Avstängning i gymnasieskolan kan inte delegeras enligt
tidigare lagrum utan i enligt med punkt 3.1. I övrigt är förändringarna redaktionella och
av förtydligande slag.

Ärendet
Utbildningsenheten har gjort en översyn av utbildningsnämndens delegationsordning
inför nästa år i syfte att säkerställa att beslutsordningen är i enlighet med gällande lagar
och förordningar samt utifrån utbildningsnämndens fattade beslut. Utbildningsenheten
föreslår att ändringar görs i enlighet med bilaga 1 där föreslagna strykningar är markerade
med rött och nya punkter eller texter är markerade med grön text. Den inledande
förändrade texten är dock inte markerad förutom den del som särskilt markerar den
andra punkten i nedanstående uppräkning. Förändringar som föreslås är:


Inledande text under stycke 1 ”Allmänt om att fatta beslut på delegation” är nu
mer överensstämmande med övriga nämnders.
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I den inledande textens stycke om ”Rätt att besluta” finns även tillagt att
enhetschef har rätt att yttra sig vid överklagan vid beslut om placering vid
skolenhet. Produktionsdirektören har annars den rätten.
Enhetschef får delegation på att yttra sig till tillsynsmyndighet om ärendet inte är
av principiell art samt kan anta och besluta om revidering av
informationshanteringsplan.
Punkterna 3.11 och 3.12 utgår och motsvarande text finns nu i inledningen under
stycke 1.3
Punkten 5.14 har varit otydlig och med fel lagrumshänvisning.
Utbildningsexpert respektive resurssamordnare får delegation på förlängd
programpeng i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utreds av
utbildningsexpert respektive resurssamordnare och bör ha beslutsrätten.
Enhetschef får delegation på att teckna avtal och besluta om skolpeng/
programpeng till godkända utlandsskolor.
Stycket Trygghet och studiero utgår. Kammarrätten i Göteborg har bedömt att
beslut om avstängning på gymnasiet är ett sådant beslut som med hänsyn till dess
ingripande karaktär är att anse som ett beslut av större vikt. Beslutet träffas
därmed av bestämmelsen i 6 kap. 38 § 3 kommunallagen och kan inte delegeras.
Brådskande beslut om avstängning kan däremot fattas av nämndens ordförande,
se punkt 3.1.
Förtydligande av punkten 8.10. Beslutet avser endast barn i förskola eller
pedagogisk omsorg i och med att rektor beslutar om elever som går i
förskoleklass.
Förtydligande av punkten 8.15. Beslutet gäller även återkallande av medgivandet.
Punkten om att motta elever i grundsärskolan på försök flyttas från kapitlet om
grundsärskolan till kapitlet om skolplikt, se 8.16
En ny delegationspunkt (8.5) finns nu angiven i enlighet med beslut om riktlinjer
avseende skolskjuts för barn och elever i omfattande behov av särskilt stöd som
utbildningsnämnden föreslås besluta om på sammanträdet den 2 december 2021.
Två punkter under gymnasieskolans kapitel har fått samma numrering och
punkten om inackorderingsbidrag flyttas därför till slutet av kapitlet.
Handläggare för skolpliktsbevakning kommer även att vara beslutsfattare
avseende gymnasieantagningens punkter.

Övriga förändringar som föreslås är redaktionella samt förtydliganden.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.
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Konsekvenser för barn
Beslut som rör barn och ungdomar i enlighet med utbildningsnämndens reglemente och
ansvarsområden ska fattas utifrån ett rättssäkert förfarande och i enlighet med
delegationsordningen.

Bilagor
Bilaga 1: Förslag till förändringar av delegationsordning för utbildningsnämnden
Bilaga 2: Förslag till delegationsordning för utbildningsnämnden

Carina Legerius
Enhetschef
Utbildningsenheten

Jill Salander
Utbildningsexpert
Utbildningsenheten

3 (3)

