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Sammanfattning

Genom sin delegationsordning beslutar grundskolenämnden om vem som får fatta beslut på
dess vägnar. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller en
anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. De ärenden nämnden delegerar
sammanställs i Delegationsordning för grundskolenämnden.
Föreliggande revidering av grundskolenämndens delegationsordning består av anpassningar till
den organisationsförändring som genomfördes hösten 2018, ändringar som en följd av att
särskilda skäl har förts in som grund för skolplacering i riktlinjer för skolplacering samt vissa
rättelser och förtydliganden.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden antar förslag till reviderad Delegationsordning för grundskolenämnden.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-01-10
Grundskolenämnden 2019-01-23
Ärendet

Genom sin delegationsordning beslutar grundskolenämnden om vem som får fatta beslut på
dess vägnar. En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller en
anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. De ärenden nämnden delegerar
sammanställs i Delegationsordning för grundskolenämnden.
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Föreliggande revidering av grundskolenämndens delegationsordning består av anpassningar till
den organisationsförändring som genomfördes hösten 2018, ändringar som en följd av att
särskilda skäl har förts in som grund för skolplacering i riktlinjer för skolplacering samt vissa
rättelser och förtydliganden.
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Föreslagna ändringar i delegationsordningen på grund av den genomförda
organisationsförändringen består i första hand av att hänvisningar till myndighetsavdelningen
bytts ut mot avdelningen kvalitet och myndighet och att nya enheter har tillkommit där det varit
aktuellt. Vidare har delegat ändrats då delegat varit rektor eller utbildningschef som en följd av
deras tidigare geografiska ansvarsområden.
De rättelser och förtydliganden som föreslås är bland annat att de beslut om skolplikt som ännu
ej lagts till i kapitlet om förskoleklass läggs till som en följd av att förskoleklass blivit en
obligatorisk skolform och hänvisningar till separata beslut som ligger till grund för delegation
förs in i delegationsordningen när sådant beslut finns. Beslut om att anställa personal under
längre tid än sex månader gällande personal som inte har en utbildning som är avsedd för den
undervisning som ska bedrivas har tagits bort från kapitlen som rör de olika skolformerna och
behålls endast i kapitlet om personal där övriga beslut som rör anställningar ligger.
Som en följd av att riktlinjerna för skolplacering ändrats av grundskolenämnden den 12
december 2018 har Beslut om skolplacering på grund av synnerliga skäl förts in i
delegationsordningen. Vidare gällande skolplacering har beslut om skolplacering på grund av
andra elevers trygghet och studiero brutits ut till en egen punkt i delegationsordningen.
I förslag till förändringar i delegationsordning är text som föreslås tas bort överstruken och text som
föreslås läggas till röd.
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