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Tjänsteutlåtande

Bildningsförvaltningen
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Diarienummer

2021-10-28

UN 2021/0125

Katarina Wästlund
Utbildningsnämnden 2021-11-10

Antagande av reviderad delegationsordning för
utbildningsnämnden
Ärende
Utbildningsnämnden antog den 21 april 2021, § 43, reviderad
delegationsordning för utbildningsnämnden.
Förslag föreligger att anta nya delegationer inom områdena 1.Allmänna
ärenden, 2. Personal- och arbetsgivarärenden och 4. Förskola och skola.
Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar föreslagen delegationsordning för
utbildningsnämnden.
Utbildningsnämnden upphäver delegationsordning för utbildningsnämnden
som antogs av utbildningsnämnden den 24 april 2021 (§ 43)
Bakgrund
Utbildningsnämnden antog den 24 april 2021 (§ 43) reviderad
delegationsordning för utbildningsnämnden. Delegationsordningen grundar
sig i den gemensamma mall som kommunstyrelsen antog i februari 2021.
Nuvarande delegationsordning har setts över bl.a. utifrån behov av
förtydliganden och att arbetsuppgifter överförts från en roll till en annan
inom förvaltningen.
Delegationsbeslut sker ”på nämndens vägnar” vilket innebär att delegaten
fattar beslutet i utbildningsnämndens namn. Besluten anmäls sedan till
nämnden vid nästkommande sammanträde.
En åtgärd som är av rent förberedande eller rent verkställande art kallas
verkställighet. Sådana åtgärder delegeras inte. Ett kännetecken för att en
åtgärd utgör verkställighet är att det finns ett begränsat utrymme för
självständiga bedömningar. Inom de områden för vilka kommunen antagit
styrande dokument om principer, ramar och riktlinjer utökas mängden
åtgärder som utgör verkställighet.
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Förslag till ny delegationsordning för utbildningsnämnden
Nya delegationer under ”Allmänna ärenden”
1.10 Övrigt
Dataskyddsförordningen (GDPR) ger registrerad ett antal rättigheter.
Registrerad har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att
få veta vilka uppgifter om hen som en organisation hanterar. Registrerad har
även rätt att få felaktiga uppgifter om sin person rättade eller raderade. Ny
punkt 1.10.1 i delegationsordningen föreslås.
Förslag till delegation:
Nr

Ärendetyp

Delegat

Anm

1.10.1

Beslut om avslag
Administrativ Beviljande av rättighet
gällande rättighet enligt
chef
avser verkställighet
dataskyddsförordningen
avseende information (art
12.5), tillgång (art 15),
rättelse (art 6), radering
(art 17), begränsning (art
18), underrättelse (art 19)
eller invändningar (art
21)

Utbildningsnämnden beslutar om tydliga riktlinjer inom olika områden.
Nämnden kan även fatta generella beslut som definierat utrymme för beslut
inom ett visst område. Medborgare kan ändå begära att få ett överklagbart
beslut (laglighetsprövning) och förslag föreligger om delegation avseende
dessa beslut.
Förslag till delegation:
Nr

Ärendetyp

Delegat

Anm

1.10.2

Beslut i ärenden
Administrativ Överklagas genom
där nämnden fattat chef
laglighetsprövning
beslut om riktlinjer
för området eller
där nämnden
tidigare fattat
generellt beslut i
frågan.
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Revidering av delegationer under ”Personal- och arbetsgivarärenden”
2.1 Anställnings uppkomst
Nuvarande delegationer om anställning av personal omfattar delegation till
förvaltningschef, administrativ chef, verksamhetschef och enhetschef
(rektor). I egenregins verksamheter kan även biträdande rektor eller
intendent vara den som beslutar om anställning. Delegationsordningen
föreslås därför revideras enligt nedan.
Förslag till delegation:
Nr

Ärendetyp

2.1.1

Tillsvidareanställa fc
personal
admc
verkc
enhc
biträdande
rektor
intendent

Delegation
omfattar inte
anställning av
förvaltningschef.

Anställa vikarie
eller personal för
visstidsanställning
från sex månader
och uppåt

Anställning av
vikarie eller
personal för
visstidsanställning
upp till sex
månader utgör
verkställighet.

2.1.2

Delegat

fc
admc
verkc
enhc
biträdande
rektor
intendent

Anm

Delegation gäller
för anställning
inom respektive
ansvarsområde.

Delegation gäller
för anställning
inom respektive
delegats
ansvarsområde.
Förslag på nya och reviderade delegationer under ”Förskola och skola”
Nationella program, gymnasieskolan
Utbildningsnämnden beslutade den 30 september 2020, § 90, om
programutbud vid Danderyds gymnasium läsåret 21/22 och tillsvidare.
Förslag om att rektor får delegation på att besluta om vilka inriktningar för
respektive program som ska erbjudas. Beslut om programutbud för
gymnasieskolan fattas även fortsättningsvis av utbildningsnämnden.
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Förslag till delegation:
4.9 Gymnasieskolan
Nr

Ärendetyp

Delegat

4.9.8.1

Beslut om
Rektor
gymnasieprograms
inriktning

Anm
15 kap 30 §
Skollagen (SL)

Interkommunal ersättning till huvudman för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
Beslut avseende ärenden om interkommunal ersättning till huvudman för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är idag delegerat till
förvaltningschef. Ärendena handläggs av utbildningshandläggare. Förslag
föreligger därmed att ändra delegationen till utbildningshandläggare samt
lägga till att delegationen avser beslut om interkommunal ersättning till
huvudmän utanför Stockholms läns samverkansavtal om programpriser och
strukturtillägg för gymnasieskolan.
Förslag till delegation:
4.9 Gymnasieskolan
Nr

Ärendetyp

Delegat

Anm

4.9.6

Beslut om
Utbildningshandläggare 16 kap 50 §
interkommunal
SL
ersättning för
nationella program
utanför
samverkansavtalet
i Stockholms län

4.9.11

Beslut om
interkommunal
ersättning till
huvudman för
programinriktat
val utanför
samverkansavtalet
i Stockholms län

Utbildningshandläggare 17 kap 2325 §§ SL
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4.10 Gymnasiesärskolan
4.10.8

Beslut om
Utbildningshandläggare 19 kap 43 §
interkommunal
SL
ersättning för elev
i
gymnasiesärskolan
utanför
samverkansavtalet
i Stockholms län

Timplan/undervisningstid
Skolverket ansvarar för grundskolans och grundsärskolans garanterade
undervisningstid (timplan). Enligt skolförordningen (2011:185) beslutar
huvudman efter förslag från rektor om fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden (9 kap 4 §). Motsvarande reglering finns för
grundsärskolan (10 kap 3 §).
Förslag till delegation:
4.6 Grundskolan
Nr

Ärendetyp

Delegat

Anm

4.6.11

Beslut om
Verksamhetschef 9 kap 4 §
timplan/undervisningstid skola
SkolF

4.7 Grundsärskolan
4.7.12

Beslut om
Verksamhetschef 10 kap 3 §
timplan/undervisningstid skola
SkolF

Tilläggsbelopp modersmål
Utbildningsnämnden beslutade den 5 februari 2020 om riktlinjer för
modersmålsundervisning i grundskolan (§ 5) och gymnasieskolan (§ 6).
Beslut om modersmålsundervisning fattas av utbildningshandläggare och
avser verkställighet. Förslag föreligger att revidera och renodla texten under
ärendetyp enligt nedan.
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Förslag till delegation:
4.6 Grundskolan
Nr

Ärendetyp

Delegat

Fristående
grundskola
4.6.9

Beslut om
tilläggsbelopp
(särskilt stöd)

fc

10 kap 39
§ SL

fc

11 kap 38
§ SL

fc

14 kap 17
§ SL

fc

16 kap 54
§ SL

fc

19 kap 47
§ SL

4.7 Grundsärskolan
Fristående
grundsärskola
4.7.10

Beslut om
tilläggsbelopp
(särskilt stöd)

4.8 Fritidshemmet
Enskild
huvudman
4.8.3

Beslut om
tilläggsbelopp
(särskilt stöd)

4.9 Gymnasieskolan
Fristående
gymnasieskola
4.9.10

Beslut om
tilläggsbelopp
(särskilt stöd)

4.10 Gymnasiesärskolan
Fristående
gymnasiesärskola
4.10.10

Beslut om
tilläggsbelopp
(särskilt stöd)
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4.16 Distansundervisning i vissa skolformer
Enskild
huvudman
4.16.6

Beslut om
tilläggsbelopp
(särskilt stöd)

fc

22 kap 20
§ SL

Skolskjuts – förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola
Handläggning av ärenden om skolskjuts handläggs numera av
elevstödshandläggare (tidigare kvalitetskontroller). Förslag att
delegationsordningen revideras avseende delegat.
Förslag på delegation:
4.5 Förskoleklassen
Nr

Ärendetyp

Delegat

Anm

4.5.4

Beslut om att inte
bevilja skolskjuts
(kommunal
förskoleklass

Elevstödshandläggare

9 kap 15 b och c §§ SL

4.6.8

Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enl
28 kap 5 § p 5 SL

Beslut om att inte
Elevstödshandläggare
bevilja skolskjuts för
elev i förskoleklass
(fristående
förskoleklass)

9 kap 21 a § SL

4.6 Grundskolan
4.6.6

Beslut om att inte
bevilja skolskjuts
(kommunal
grundskola)

Elevstödshandläggare

4.6.10 Beslut om att inte
bevilja skolskjuts
(fristående
grundskola)

Elevstödshandläggare

10 kap 32-33 §§ SL
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enl
28 kap 5 § p 5 SL
10 kap 40§ SL
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4.7 Grundsärskolan
4.7.6

Beslut om att inte
bevilja skolskjuts
(kommunal
grundsärskola)

Elevstödshandläggare

11 kap 31 o 32 §§ SL

4.7.11 Beslut om att inte
bevilja skolskjuts
(fristående
grundskola)

Elevstödshandläggare

11 kap 39 § SL

4.10.2 Beslut om att inte
bevilja skolskjuts
(kommunal
grundsärskola)

Elevstödshandläggare

18 kap 30 § SL

4.10.3 Beslut om att inte
bevilja skolskjuts
mellan tillfälligt
boende i annan
kommun och
utbildningsplatsen

Elevstödshandläggare

4.10.5 Beslut om att inte
bevilja skolskjuts
(fristående
gymnasiesärskola)

Elevstödshandläggare

Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enl
28 kap 5 § p 5 SL

4.10 Gymnasiesärskola
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enl
28 kap 5 § p 5 SL
18 kap 31 § SL
Överklagas till allmän
förvaltningsdomstol
enligt 28 kap 5 § p 5
SL
18 kap 35 § SL

Skolskjuts för gymnasieelev
För elever i gymnasieskolan finns ingen rätt till skolskjuts enligt skollagen.
Elevens hemkommun ska dock, enligt lag (1991:1110) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor, stå för kostnaderna för elevens
dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex
kilometer.
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Förslag till delegation:
4.9 Gymnasieskolan
4.9.13

Beslut om
skolskjuts för
gymnasieelev

Elevstödshandläggare Lag
(1991:1110)
om
kommunernas
skyldighet att
svara för vissa
elevresor.

Tilläggsbelopp annan pedagogisk omsorg
Handläggning om tilläggsbelopp till enskild huvudman för barn i annan
pedagogisk omsorg har överförts från kvalitetscontroller till
elevstödshandläggare. Förslag att delegationsordning revideras avseende
delegat.
Förslag på delegation:
4.13 Annan pedagogisk verksamhet
Nr

Ärendetyp

Delegat

Anm

4.13.1

Beslut om
tilläggsbelopp
till enskild
huvudman för
barn i annan
pedagogisk
omsorg

Elevstödshandläggare 25 kap 13 §
SL

Integrerad elev
Rektor har idag delegation avseende beslut om att bevilja att elev i
grundskolan ska få utbildning inom grundsärskolan eller att elev i
grundsärskolan ska få sin utbildning inom grundskolan (integrerad elev).
Delegation avseende avslag på sådan ansökan saknas. Förslag att texten i
ärendetyp revideras för att omfatta såväl bifall som avslag till ansökan.
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Förslag till delegation:
4.3 Skolplikt och rätt till utbildning
Nr

Ärendetyp

Delegat

Anm

4.3.3

Beslut om att
elev i
grundskolan ska
få utbildning
inom
grundsärskolan
(integrerad elev)

Rektor

7 kap 9 § 1 st 1
men SL

4.3.4

Beslut om att
Rektor
elev i
grundsärskolan
ska få utbildning
inom
grundskolan
(integrerad elev)

7 kap 9 § 1 st 2
men SL

Elev börja förskoleklass vid fem års ålder
Enligt skollagen (2010:800) 7 kap 11 § får ett barn får tas emot i
förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.
Förslag om delegation till verksamhetschef skola att besluta om ett sådant
önskemål från vårdnadshavare.
Förslag till ny delegation:
4.3 Skolplikt och rätt till utbildning
4.3.11

Beslut om barn
Verksamhetschef 7 kap 11 § SL
tas emot i
skola
förskoleklass
redan
höstterminen det
kalenderår
barnet fyller fem
år
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Ekonomiska konsekvenser
Utbildningsnämndens reviderade delegationsordning bedöms inte medföra
några ekonomiska konsekvenser.

Kent Henningson
Bildningsdirektör
Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-10-28 Antagande av reviderad delegationsordning för
utbildningsnämnden
Gällande delegationsordning för utbildningsnämnden (2021-04-21)
Expedieras
Kommunstyrelsen
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