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Anmälan av delegerade beslut
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har genom sin beslutade delegationsordning
uppdragit åt förvaltningen och utsedda delegater att fatta beslut på
nämndens vägnar i de ärenden som anges i delegationsordningen.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Skolkontoret sammanställer inför varje nämndssammanträde en
redovisning av dessa beslut.

Underlag för beslutet





Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07
Redovisning av delegationsbeslut utbildningsområdena och
skolkontoret (W3D3 2021-03-31—2021-05-06)
Redovisning av delegationsbeslut om kränkande behandling
ur DF Respons (2021-03-31—2021-05-06)
Redovisning av delegationsbeslut anställningar (QlikView
2021-04-01—2021-04-30)

Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolnämnden har genom sin beslutade delegationsordning
uppdragit åt förvaltningen och utsedda delegater att fatta beslut på
nämndens vägnar i de ärenden som anges i delegationsordningen.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Skolkontoret sammanställer inför varje nämndssammanträde en
redovisning av dessa beslut.
Anställningsbeslut redovisas separat.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se
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barnochskola@lund.se
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Förvaltningen har upphandlat ett verksamhetssystem för kränkande
behandling (DF Respons) och införande pågår. När
verksamhetssystemet är infört ska all administration kopplad till
kränkande behandling, inkl. anmälan till huvudman av
delegationsbeslut att utreda och besluta om åtgärder
(delegationsordningens punkter F:8 resp. S:8), göras genom detta
system. För ärenden som registrerats i systemet på dessa skolor
redovisas delegationsbeslutet att utreda och vidta åtgärder enligt
den nya rutinen. En grupp med förtroendevalda ur nämnden har
tittat på hur denna redovisning kan och bör se ut.
Eftersom verksamhetssystemet kommer att införas succesivt på
övriga förskolor och skolor i kommunen kommer redovisning av
delegationsbeslut av kränkande behandling under denna period att
ske på två olika sätt beroende på i vilket system ärendet registrerats.
Ett arbete pågår med att effektivisera redovisningen av
delegationsbeslut som fram tills nu gjorts manuellt i hela
organisationen så att samtliga beslut på sikt ska kunna redovisas till
nämnden genom sökningar i de system där informationen finns.

Föredragning
De beslut som fattats med stöd av nämndens delegation har samma
rättsverkan som nämndens egna beslut och kan inte ändras av
nämnden. Redovisning av fattade delegationsbeslut till nämnden
görs i två syften; dels för nämndens information, dels för att beslut
som kan överklagas enligt kommunallagens regler om
laglighetsprövning ska vinna laga kraft. Nämnden föreslås godkänna
redovisningen av delegationsbeslut som sammanställts av
förvaltningen.

Beredning
Ärendet har beretts inom barn- och skolförvaltningen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
Jytte Lindborg
Skoldirektör

Beslutet skickas till
-

Linda Abrahamsson
Kvalitets- och myndighetschef

