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Sammanfattning

Grundskolenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 december 2021 att återremittera
ärendet Revidering av delegationsordning för grundskolenämnden till grundskoleförvaltningen
för ändring av delegat gällande beslut avseende fullgörande av skolplikt, tecknande av
leasingavtal/korttidshyra och hyresavtal/riskavtal samt remissvar över samrådshandlingar
avseende detaljplaner.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden godkänner revideringen av Delegationsordning grundskolenämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse GRNAU 220114 Revidering av delegationsordning för
grundskolenämnden
§231 GRN Revidering av delegationsordning för grundskolenämnden
Förslag till delegationsordning grundskolenämnden GRN 211222 reviderad 220111

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2021-12-10
Grundskolenämnden 2021-12-22
Grundskolenämndens arbetsutskott 2022-01-14
Grundskolenämnden 2022-01-26

Ärendet

SIGNERAD

2022-01-13

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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Grundskolenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 december 2021 att återremittera
ärendet Revidering av delegationsordning för grundskolenämnden till grundskoleförvaltningen
för ändring av delegat gällande beslut avseende fullgörande av skolplikt, tecknande av
leasingavtal/korttidshyra och hyresavtal/riskavtal samt remissvar över samrådshandlingar
avseende detaljplaner.
Följande ändringar har gjorts efter grundskolenämndens beslut att återremittera ärendet.
Ändrat delegat avseende beslut om fullgörande av skolplikt.
I grundskoleförvaltningens förslag på revidering av grundskolenämndens delegationsordning
föreslogs det att beslut om fullgörande av skolplikt får grundskoledirektören som delegat oavsett
om det är bifall eller avslag, tidigare var detta uppdelat så att direktören hade delegat vid ett
beslut om bifall medan arbetsutskottet hade delegat vid ett beslut om avslag. Förslaget lades
fram för att skapa enhetlig hantering av ärendetypen och för att korta ner handläggningstiderna.
Grundskolenämnden beslutade i sin återremiss den 22 december 2021 att grundskolenämndens
arbetsutskott ska vara delegat vid beslut om fullgörande av skolplikt oavsett om det är bifall eller
avslag. Grundskoleförvaltningen ser positivt på att det är samma delegat som beslutar vid bifall
som vid avslag då detta innebär en enhetlig hantering av ärendetypen. Att delegaten blir
grundskolenämndens arbetsutskott istället för grundskoledirektören innebär dock att
handläggningstiderna blir längre. Längre handläggningstider innebär en risk för att exempelvis en
planerad resa redan har bokats eller genomförts innan ett bifalls- eller avslagsbeslut på ansökan
har fattats av grundskolenämndens arbetsutskott.
Grundskolenämnden beslutade även i sin återremiss att ändra delegaten i beslut om återkallande
av medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen från
grundskoledirektör till grundskolenämndens arbetsutskott.
Ändrat delegat avseende remissvar över samrådshandlingar avseende detaljplaner.
I grundskoleförvaltningens förslag på revidering av grundskolenämndens delegationsordning
hade en punkt lagts till som gav direktören rätt att avge yttranden i form av remissvar över
samrådshandlingar avseende detaljplaner. Detta för att hinna avge yttranden vid korta
remisstider.
Grundskolenämnden beslutade i sin återremiss den 22 december 2021 att stryka detta från
delegationsordningen så att beslut om remissvar över samrådshandlingar avseende detaljplaner
fortsättningsvis fattas av grundskolenämnden.
Ändrat delegat avseende tecknande av leasingavtal/korttidshyra samt avseende
tecknande eller förlängning av hyresavtal/riskavtal.
Grundskolenämnden har idag, i likhet med förskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, i punkt 5.3.5 i nämndens delegationsordning delegerat
beslutanderätten att teckna hyresavtal med hyreskostnad över 1 000 000 kr per år till sitt
arbetsutskott. Denna hantering har grundskoleförvaltningen upplevt som välfungerande.
Grundskolenämnden beslutade dock på sitt sammanträde den 22 december 2021 att remittera till
förvaltningen att stryka denna punkt ur delegationsordningen så att beslut om hyresavtal över
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1 000 000 kr per år fortsättningsvis fattas i grundskolenämnden. I samband med denna
förändring vill grundskoleförvaltningen dock betona vikten av att mindre hyresavtal upp till och
med 1 000 000 kr per år även i fortsättning delegeras till grundskoledirektören, för att säkerställa
att alla de mindre förändringar som görs löpande inom befintligt lokalbestånd, så som
tillskapande av nya klassrum på befintliga skolor för att möta upp platsbehovet eller skapa ökad
ändamålsenlighet i skollokalerna, kan genomföras så snabbt som möjligt.
I sin återremiss den 22 december 2021 beslutade grundskolenämnden även att tecknande av
leasingavtal/korttidshyra om överstiger 500 000 kr per år stryks från delegationsordningen så att
beslut om leasingavtal/korttidshyra över 500 000 kr per år fortsättningsvis fattas av
grundskolenämnden. Beslut om tecknande av leasingavtal/korttidshyra under 500 000 kr per år
får grundskoledirektören som delegat.
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