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Revidering av delegationsordning för barn- och
skolnämnden; beslut om skolskjuts
Förslag till beslut
Barn- och skolnämnden beslutar
att

fastställa reviderad delegationsordning att gälla fr.o.m. den 14
juni 2021.

Sammanfattning
Barn- och skolnämnden har genom sin delegationsordning lämnat
över rätten att fatta beslut i olika frågor till tjänstepersoner på
förvaltningen, presidiet och nämndens ordförande.
Delegationsordningen ses löpande över utifrån ny lagstiftning m.m.
Förvaltningen har nu konstaterat behov av förändringar avseende
beslut om skolskjuts.

Underlag för beslutet



Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Reviderad delegationsordning att gälla fr.o.m. 2021-06-14

Ärendet
Bakgrund
Barn- och skolnämnden har genom sin delegationsordning lämnat
över rätten att fatta beslut i olika frågor till tjänstepersoner på
förvaltningen, presidiet och nämndens ordförande.
Delegationsordningen ses löpande över utifrån ny lagstiftning m.m.
Förvaltningen har konstaterat behov av förändrade skrivningar i
delegationsordningen gällande beslut om skolskjuts.

Föredragning
Förändringarna beskrivs nedan. Alla ändringar som gjorts har
markerats i delegationsordningen med röd text (tillägg) samt
genomstruken text (strykningar):

Postadress
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221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

barnochskola@lund.se
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Beslut om skolskjuts i grundskolan och förskoleklass
Mot bakgrund att barn- och skolförvaltningen digitaliserar och
automatiserar flera processer gällande antagning och beslut för
enskilda barn och elever, så föreligger ett behov av att se över
delegationsordningen för dessa beslutstyper. I dagsläget rör det sig
om beviljande och avslag gällande skolskjuts i grundskolan inklusive
förskoleklass, och automationen hanterar just nu ansökan utifrån
färdvägens längd eller växelvis boende. Tidigare delegat har varit
rektor, men i och med att processen är samordnad centralt och delvis
automatiserad behövs ändringar avseende delegat för dessa
ärenden.
Beslut om skolskjuts delas i förslaget upp mellan olika delegater
utifrån typ av ärende.
Målsättningen i det fortsatta arbetet med att centralt på barn- och
skolförvaltningen samordna beviljande och avslag gällande
skolskjuts, är att delegationen i sin helhet ska kunna tilldelas
myndighetsenheten (chef för myndighetsenheten och
myndighetshandläggare). Utifrån omfattning av området skolskjuts
behöver förflyttningen mellan olika delegater ske stegvis och följa
den takt utvecklingsarbetet gör det möjligt. Den föreslagna
ändringen i det här ärendet är ett av dessa steg.

Beredning
Ärendet har beretts av berörda tjänstepersoner inom skolkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Jytte Lindborg
Skoldirektör

Linda Abrahamsson
Kvalitets- och myndighetschef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kvalitetsenheten
För kännedom:

