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Skolförvaltningen
Handläggare

Lindberg Nicole

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med reglemente och lagstiftning som styr nämndens
verksamhet samt övergripande styrdokument.
Nämnden har möjlighet att delegera ärenden i enlighet med reglerna i
Kommunallagen 6 kap 33-38 §§. De beslut barn- och utbildningsnämnden har delegerat till förvaltningschef anges i en beslutad
delegeringsordning. Förvaltningschef har rätt att vidaredelegera till
tjänstemän inom skolförvaltningen. Förvaltningschefs vidaredelegering
får endast ske i ett led och ska anges i delegeringsordningen.
Syftet med delegering är att nämnden ska avlastas ärenden och att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Den som får
beslutanderätten kallas delegat. När en delegat fattat beslut på nämndens
vägnar har beslutet samma rättsverkan som om nämnden beslutat och kan
överklagas på samma sätt. Ett delegeringsbeslut ska anmälas till
nämnden vid nästa sammanträde. Nämnden kan inte ändra ett beslut som
en delegat har tagit.
Nedan rapporteras senast tagna delegeringsbeslut i form av sammanställda listor numrerade enligt löpnummer (1/21 - lista nr 1 år 2021).
Rapportering sker enligt rubricering i delegeringsordning. Listorna är
uppdelade på delegat per rektorsområde samt skolförvaltningens kansli.
Beslutsunderlag
Förskoleområde 1 – 1/21
Förskoleområde 3 – 1/21
Förskoleområde 4 – 1/21
Förskoleområde 5 – 6/20
Förskoleområde 5 – 1/21
Förskoleområde 6 – 8/20
Förskoleområde 6 – 1/21
Förskoleområde 7 – 11/20
Förskoleområde 7 – 12/20
Förskoleområde 7 – 1/21
Förskoleområde 8 – 8/20
Förskoleområde 8 – 9/20
Förskoleområde 8 – 1/21
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Förskoleområde 9 – 7/20
Förskoleområde 9 – 8/20
Förskoleområde 9 – 1/21
Utredare administrativt skolstöd – 5/20
Utredare administrativt skolstöd – 1/21
Utredare skolskjuts – 8/20
Rektor Österledsskolan 7-9 – 1/21
Rektor Rävåsskolan – 1/21
Verksamhetschef förskola – 1/21
Verksamhetschef grundskola – 1/21
Verksamhetschef centralt skolstöd – 1/21
Tf förvaltningschef – 1/21
Ordförande (2020-12-16, dnr BUN 2020-00112)
Skolförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten över delegeringsbeslut.

Nicole Lindberg
Utredare

