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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 2022-05-13
Anmälan av delegerade beslut
Redovisning av delegationsbeslut utbildningsområden och
skolkontoret (W3D3 2022-04-19—2022-05-12)
Redovisning av delegationsbeslut om kränkande behandling
ur DF Respons (2022-04-19—2022-05-12)

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.
Utredningar med beslut om åtgärder efter en anmälan om kränkande
behandling, delegationsbeslut F:8 resp. S:8. anmäls som huvudregel
separat genom utdrag ur verksamhetssystemet DF Respons och finns
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därför i en separat redovisning. Kränkningsärenden där skyddade
personuppgifter förekommer hanteras enligt särskild rutin.
Kommunfullmäktige tog i juni 2021 beslut om nya reglementen för
samtliga nämnder och styrelser av vilka bland annat följer att
kommunstyrelsen har hand om personalfrågor och är
anställningsmyndighet för alla kommunens förvaltningar. I mars
2022 tog kommunstyrelsen beslut om ny delegationsordning med de
nya ansvarsområdena som grund. Sedan tidigare har
anställningsbeslut inom samtliga nämnder och styrelser anmälts till
kommunstyrelsen. Från och med nu ska även övriga
delegationsbeslut inom personalområdet anmälas till
kommunstyrelsen enligt dess bestämmelser för detta.

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

