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Årlig revidering av delegationsplan
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningens delegationsplan blir föremål för översyn
en gång per år samt revideras härutöver när behov uppstår.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019-01-30 med förslag till
Delegationsplan för utbildningsförvaltningen.

Barnets bästa
Delegationsplanen syftar till att underlätta verksamheten för hela
förvaltningen, vilket i slutändan gynnar de elever som har sin undervisning förlagd till någon av förvaltningens verksamheter.

Ärendet
En delegationsplan för utbildningsförvaltningen antogs ursprungligen 1996-01-17 och har härefter blivit föremål för årliga översyner
samt dessutom vid behov reviderats under löpande år.
Delegationsplanen har blivit föremål för omfattande revideringar
sedan 2011 på grund av större förändringar på skolområdet genom
ny skollag och ny gymnasieförordning, ny förordning om vuxenutbildning, ny reviderad särskola med flera.
Inför 2019 har utbildningskansliet gjort en översyn av delegationsplanen, där genomgång skett av:






Postadress

Box 138
221 00 Lund

Aktuella författningstexter
Behov av nya ärenden respektive ärenden vilka kan utgå
Behov av flyttning av delegationsrätt till annan delegat
Behov av justeringar med anledning av förändrad
organisation
Behov av övriga ändringar av främst redaktionell art.

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

utbildningsforvaltningen@lund.se

Tjänsteskrivelse
2019-01-30

2 (3)
Diarienummer

UN 2019/0109
Följande nya ärende föreslås ingå i delegationsplanen:
Ö:29 Utse firmatecknare för utbildningsförvaltningen (UF)
Uppgift om firmatecknare för UF efterlyses i olika sammanhang, varför nämndens ordförande föreslås få på delegation att utse sådan.
Följande ärende föreslås utgå ur delegationsplanen:
P:12 Beslut om löneförmån vid ledighet för fackligt uppdrag
Anledningen är att facklig ledighet är ett förmånsbeslut, vilket är
reglerat i lag och således ej längre behöver finnas med i delegationsplanen.
Följande två ärenden föreslås få flyttad delegationsrätt:
U:7 Avstängning av elev inom frivilliga skolformer upp till två veckor
Beslut om avstängning av elever har tidigare alltid varit delegerat till
nämndens ordförande. Under förra mandatperioden flyttades ärendet till förvaltningschefen. Det föreslås nu ett återinförande till tidigare ordning med ordförande som delegat.
E:26 Beslut om fördelning av tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd på fristående enheter
Chefen för Lund skolors resurscentrum har tidigare varit delegat.
På grund av omorganisation inom barn- och skolförvaltningen föreslås att ärendet delegeras till enhetschef för myndighetsenheten.
I övrigt har lagrum justerats med hänvisning till ny kommunallag
samt förteckning över delegater uppdaterats enligt bilaga.
I bifogade förslag till reviderad delegationsplan är ändringar och
tillägg markerade med fet kursiv stil.

Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

revidera utbildningsförvaltningens delegationsplan i enlighet
med utbildningskansliets förslag att gälla från och med den 20
februari 2019.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Stewe Löfberg
Nämndsekreterare
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Beslut expedieras till:
Utsedda delegater
Akten

