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Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
En kommunal nämnd har enligt 6 kap. 37 § kommunallagen rätt att
uppdra åt ett presidium, utskott, ledamot eller ersättare eller åt en
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden.
Enligt ny kommunallag (2017:725) ska nämnden besluta om i vilken
utsträckning beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till
nämnden, vilket ej gjorts. Därför redovisas samtliga beslut.
Följande delegationsbeslut anmäls vid utbildningsnämndens
sammanträde den 11 december 2019:
U Undervisnings- och elevärenden
U:7 Avstängning av elev, nr 17—21/19
P Personalärenden
-Katedralskolan, inga nya
-ISLK, nr 40—41/19
-Polhemskolan, nr 77—79/19
-Spyken, inga nya
-Vipan, nr 124—129/19
-Hedda Anderssongymnasiet, nr 26/19
-Vuxenutbildningen, nr 23—29/19
-Modersmålscentrum, nr 79—80/19
-Förvaltningschef/Utbildningskansli, nr 11/19
P:8 Entledigande vid egen uppsägning, nr 75—82/19
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E Ekonomiärenden
E:5 Antagande/tecknande av övriga anbud/avtal
För belopp under 10 prisbasbelopp:
a) Utbildningskansliet, nr 15—18/19
E:17 Beviljande/avslag på ansökan om bidrag till läromedel och
skolmåltider, nr 1—6/19
E:19 Beviljande/avslag på ansökan om inackorderingstillägg,
nr 1—52/19
E:26 Tilläggsbelopp enligt lagen om bidrag på lika villkor,
nr 56—64/19
E:30 Utse beslutsattestanter mellan utbildningsnämndens årliga
revideringar, nr 10—16/19.
Övriga ärenden
Ö:27 Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde, nr 14/19
Ö:31 Beslut i fråga om att anmäla personuppgiftsincident till
Datainspektionen, nr 1/19
Ö:32 Beslut i fråga om att informera de registrerade om inträffad
personuppgiftsincident, nr 1/19.

Beslutsunderlag
Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2019-11-29
Utbildningsförvaltningens delegationsplan per den 27 september
2019.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Stewe Löfberg
Nämndsekreterare

Ordförandes förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

lägga redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i
utbildningsnämndens protokoll 2019-12-11 till handlingarna.
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