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Förslag till beslut

Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning.
1. Delegationsordningen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
daterad 7 maj 2020 antas.
2. Delegationsordningen för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden gäller
från och med beslutsdatum

Beskrivning av ärendet
Den 9 januari 2019 antog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sin nuvarande
delegationsordning. Förvaltningen föreslår att delegationsordningen revideras och
uppdateras för 2020.
Delegation innebär att en nämnd överför självständig beslutanderätt till någon
annan, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar. Den
som via delegation får rätt att fatta beslut kallas delegat. Ett beslut som fattats med
stöd av delegation från en nämnd gäller alltså som om nämnden själv hade fattat
beslutet i fråga.
Att delegera beslutanderätten fyller i huvudsak två syften:
•

Att avlasta nämnden från vissa ärenden för att skapa mer utrymme för
betydelsefulla och principiella ärenden.

•

Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir
kortare och handläggningen snabbare.

En nämnds möjlighet att delegera sin beslutanderätt följer av reglering i
kommunallagen (2017:725). Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd själv,
inom lagens ramar, vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras.
En nämnd har enligt kommunallagen rätt att delegera sin beslutanderätt till
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presidiet, ett utskott, en enskild ledamot eller ersättare inom nämnden eller en
enskild anställd inom kommunen.
Enligt kommunallagen får vissa beslut som är av stor betydelse för medborgarna
inte delegeras vidare.

Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden justerar följande punkter, se tabell
nedan.
Delegationsordningen med dessa ändringar markerade återfinns som bilaga.
NR

Nuvarande skrivning

Förslag att ersättas
med

Kommentar

Text/delegat
Tabellen med
delegationsförteckningen har ny
layout.

A4, a5, a6

Förvaltningschef,
Ja
administrativ chef

Förtydligande struktur

ekonomiservice,
ekonomichef och
kommundirektör
beroende på belopp.

Det ligger på ekonomiservice,
ekonomichef och
kommundirektör beroende på
belopp.

Tas bort ur UANs
delegationsordning enligt
Controller
Christel Modin/KLF.
c.1

27 § FL

46 § FL

Förändrat lagrum

c.4

26 §FL

36 §FL

Förändrat lagrum

c.5

24 § FL

45 § FL

Förändrat lagrum

Ändring av beslut,
37.38 §§ FL

Ny. Förändrat lagrum

c. 6

Ändrad numrering efter ny
punkt på c.6

c.7- c 10
f.1

Förskolechef

Rektor

Titeln har ändrats.

f.2

Förskolechef

Rektor

Titeln har ändrats.
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f.6 och f7

f.7

f.6 och f.7. byter plats med
varandra för att följa samma
struktur, som tidigare punkter
under f.
Ändra delegat från
programrektor till rektor

För att det ska följa samma
logik som tidigare punkter
under F

j.7-j.10

Tillägg inför starten av optiplan

k.13- k.16

Ändringar inför starten av
optiplan

l.12- l-15

Ändringar inför starten av
optiplan

n.1

Verksamhetschef förskola

Chef elevhälsa

Ansvaret är delegerat.

n.2

Verksamhetschef förskola

Chef elevhälsa

Ansvaret är delegerat.

n.3

Verksamhetschef förskola

Chef elevhälsa

Ansvaret är delegerat.

O.26

Hela punkten stryks.

Kommentar från gymnasiet: I
O26 står det om
preparandutbildning. Den finns
inte kvar.

0.27- o.29

Byter namn om o.26 tas bort

o.28- o.29

Ändringar inför starten av
optiplan

p.7-9

Ändringar inför starten av
optiplan

o.30

Beslut om att en elev får gå
introduktionsprogram i en
annan kommun.

Ny punkt som saknades
tidigare.

Förvaltningschef
o.17

Rektor

programrektor

o.20

Beslut om byte av studieväg för
elev i gymnasieskolan

Beslut om byte av
studieväg för elev i
gymnasieskolan (t.ex.
inriktning)

o.21

Ja, rektor

För närvarande finns ingen
delegat från förvaltningschefen
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