Utbildningsnämnden

2019-04-17 (UTB 19/27)

Utbildningsnämndens delegationsordning
Innehållsförteckning
A.
B
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Delegation utbildningsnämnden ............................................................................................... 2
Anmälan av delegationsbeslut .................................................................................................. 2
Särskilda föreskrifter ................................................................................................................. 2
Verkställighetsåtgärder ............................................................................................................. 2
Överklagande av beslut ............................................................................................................. 2
Författningshänvisningar .......................................................................................................... 3
Förskola ..................................................................................................................................... 4
Fritidshem ................................................................................................................................. 5
Lärotider och undervisning ....................................................................................................... 6
Skolplikt .................................................................................................................................... 6
Förskoleklass ............................................................................................................................. 7
Grundskolan .............................................................................................................................. 7
Grundsärskolan ......................................................................................................................... 8
Gymnasieskolan ........................................................................................................................ 9
Skolskjuts ................................................................................................................................ 11
Bidrag till enskilda huvudmän ................................................................................................ 11
Övriga beslut ........................................................................................................................... 12

A. Delegation utbildningsnämnden
1. Denna delegationsordning är fastställd av Utbildningsnämnden den 17 april 2019
2. Med delegering avses att Utbildningsnämnden överför självständig beslutanderätt, det vill säga ger någon i
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv
fattat dem. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet saknar laga verkan.
3. Beslutanderätt som förskolechef och rektor tilldelas direkt genom skollagstiftningen finns inte med i denna
delegationsordning.
B. Anmälan av delegationsbeslut
1. Beslut som fattas med stöd av delegation ska vid anmodan anmälas till utbildningsnämnden.
2. Beslut enligt 6 kap. 36 § kommunallagen (brådskande beslut på nämndens vägnar) ska anmälas vid närmast
följande nämndssammanträde.
C. Särskilda föreskrifter
1. Delegerad beslutanderätt innefattar inte befogenhet att avgöra ärende som avser verksamhetens mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet. Beslutanderätten innefattar inte heller ärende som rör myndighetsutövning mot någon
enskild, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana fall ska ärendet hänskjutas till
utbildningsnämnden för avgörande.
2. Det är möjligt för förvaltningschefen att i sin tur delegera beslutanderätten vidare till någon anställd inom
kommunen.
D. Verkställighetsåtgärder
1. Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut och beslut som innebär ren verkställighet. Ren verkställighet är
åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarområde. I denna delegationsordning har
inte beslut av ren verkställighet tagits med.
E. Överklagande av beslut
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1. Om ett beslut går den enskilde emot ska motivering framgå av beslutet. Samtidigt som beslutet delges ska den
enskilde informeras om överklagande kan ske och i så fall hur detta ska göras. Av delegationsordningen framgår om
överklagande kan ske genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten eller till skolväsendets överklagandenämnd.

F. Författningshänvisningar
SL Skollagen (SFS 2010:800)
SkolF Skolförordningen (SFS 2011:185)
FL Förvaltningslagen (SFS 2017:900)
Gymnasieförordningen (SFS nr: 2010:2039)
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105)
KL Kommunallagen (2017:725)
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Ärendegrupp

Författningsrum

Delegat

SL 8:14,8:15, 8:4,
8:6

Förskolechef

SL 8:5

Förskolechef

SL 8:7

Förskolechef

4. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin förskola tar
emot barn från Ånge kommun

SL 8:12, 3 st

Förvaltningschef

5. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot barn med annan hemkommun
än Ånge (före beslut ska yttrande begäras från barnets hemkommun)

SL 8:13, 1 st

Förvaltningschef

SL 8:13, 1 st

Förvaltningschef

G. Förskola
1.Erbjudande av plats, placering och omfattning
2. Beslut om rätten till plats vid barnets eget behov på grund av familjens
situation i övrigt
3. Beslut om rätten till plats för barn med särskilt behov av stöd

6. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns förskola
7. Beslut om avstängning från plats på grund av utebliven betalning av avgiften
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Förvaltningschef

Överklagandeinstans

H. Fritidshem
1. Erbjudande om plats och placering

SL 14:3, 14:10

2. Beslut om rätten till plats vid elevens eget behov på grund av familjens
situation i övrigt

SL 14:5

3. Beslut om rätten till plats för elev med särskilt behov av stöd

SL 14:6

Rektor
Rektor

Rektor

4. Beslut om avstängning från plats på grund av utebliven betalning av avgiften
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Förvaltningschef

I. Lärotider och undervisning
1. Beslut om skoldagens omfattning i förskoleklass och grundskola

SkolF 3:4

Rektor och
Förvaltningschef

2. Beslut om skoldagens omfattning i grundsärskola

SkolF 3:4

Rektor för
grundsärskola

3. Beslut om vilka språk som ska erbjudas som språkval i grundskolan

SkolF 9:5

Rektor och
gymnasierektor

4. Beslut om ämnen som ska erbjudas som elevens val (grundskola och
grundsärskola)

SkolF 9:8, 10:5

Rektor

1. Beslut om att skolplikten ska skjutas upp, förlängas eller upphöra tidigare

SL 7:10, 7:13, 7:14

Rektor

2. Beslut om rätten till tidigare skolstart

SL 7:11

Rektor

3. Beslut om rätten att slutföra skolgången trots att skolplikten har upphört

SL 7:15,16

Rektor

4. Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats p.g.a. sjukdom
eller liknande skäl

SL 24:19 24:22

Rektor och
Förvaltningschef

J. Skolplikt
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Skolväsendets
överklagande
nämnd

K. Förskoleklass
1. Beslut om placering vid skolenhet

SL 9:15, 1 st

Rektor

2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den
vårdnadshavaren önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen

SL 9:15, 2 st

Rektor

3. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin förskoleklass tar
emot elev från Ånge kommun

SL 9:12, 3 st

Förvaltningschef

4. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot barn med annan hemkommun än
Ånge (före beslut ska yttrande begäras från elevens hemkommun)

SL 9:13,1 st

Förvaltningschef

5. Beslut att i andra fall ta emot barn med annan hemkommun än Ånge

SL 9:13, 2 st

Förvaltningschef

6. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns förskoleklass

SL 9:13, 1 st

Förvaltningschef

1. Beslut om placering vid skolenhet

SL 10:30, 1 st

Rektor

2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den
vårdnadshavaren önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen eller med hänsyn till övriga elevers trygghet och
studiero

SL 10:30, 2 st

Rektor

SL 7:9

Grundskolerektor
och rektor för
grundsärskolan

Skolväsendets
överklagande
nämnd

Skolväsendets
överklagande
nämnd

L. Grundskolan

3. Beslut om att integrera elev som har rätt till utbildning i grundsärskolan

7

Skolväsendets
överklagande
nämnd

4. Beslut om att grundsärskoleelev tas emot på försök i grundskolan

SL 7:8

Grundskolerektor
och rektor för
grundsärskolan

5. Överenskommelse med en annan kommun om att denna i sin grundskola tar
emot elev från Ånge kommun

SL 10:24

Förvaltningschef

6. Beslut att med stöd av särskilda skäl ta emot elev med annan hemkommun än
Ånge (före beslut ska yttrande begäras från elevens hemkommun)

SL 10:25

Förvaltningschef

7. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns grundskola

SL 10:25

Förvaltningschef

Skolväsendets
överklagande
nämnd

1. Beslut om mottagande i grundsärskolan och placering vid skolenhet

SL 7:5, 11:29, 1 st

Utvecklingsledare

2. Beslut om placering av elev vid annan skolenhet i kommunen än den
vårdnadshavaren önskar p.g.a. betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen eller med hänsyn till övriga elevers trygghet och
studiero

SL 11:29, 2 st

Rektor

Skolväsendets
överklagande
nämnd

3. Beslut om att grundskoleelev tas emot på försök i grundsärskolan

SL 7:8

Rektor för
grundsärskolan och
grundskolerektor

4. Beslut om att integrera elev som har rätt till utbildning i grundskolan

SL 7:9

Rektor för
grundsärskolan och
grundskolerektor

M. Grundsärskolan
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5. Beslut om att elev huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden
(träningsskolan)

SL 11:8

Utvecklingsledare

SL 11:25

Förvaltningschef

SL 11:26

Förvaltningschef

SL 11:25

Förvaltningschef

1. Beslut om mottagande av elev till nationella program

SL 16 kap 36

Rektor

Skolväsendets
överklagande
nämnd

2. Beslut om mottagande av elev till introduktionsprogram

SL 17 kap 14

Rektor

Skolverkets
överklagande
nämnd

3. Beslut om mottagande av ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett
yrkesprogram

SL 17 kap 11

Rektor

Skolväsendets
överklagande
nämnd

6. Beslut att med att ta emot elev med annan hemkommun än Ånge (före beslut
ska yttrande begäras från elevens hemkommun)
7. Beslut att i andra fall ta emot elev med annan hemkommun än Ånge
8. Avge yttrande gällande mottagande i annan kommuns grundsärskola

Skolväsendets
överklagande
nämnd

N. Gymnasieskolan

4. Beslut om antagning till gymnasie-utbildningarna.
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SL 15 kap 12

Rektor

Får ej
överklagas. SL
28 kap 18§ andra
stycket

5. Beslut om antagning vid senare tillfälle än vid början av utbildningen

Gymnasieförord.
7 kap 8

Rektor

6. Beslut att elev får byta studieväg

Gymnasieförord.
7 kap 9

Rektor

7. Yttrande för placering utanför verksamhetsområdet

Rektor
SL 16 kap 48

8. Förlängning av undervisning på nationellt program.

Gymnasieförord.
9 kap 7

9. Ansvar att erbjuda modersmålsundervisning

SL 15 kap 19

10. Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val

Gymnasieförord.
4 kap 7

Rektor
Rektor

Rektor

Rektor
11. Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs och
fördelning under läsåret.

Gymnasieförord.
4 kap 22

12. Ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet

Gymnasieförord.
4 kap 12

Rektor

.
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Får ej
överklagas. SL
28 kap 18 §
andra stycket Jmf
med 28 kap 12 §
sista stycket

O. Skolskjuts
1. Beslut om skolskjuts enligt Utbildningsnämndens antagna riktlinjer
(Skolskjutsreglementet)

SL 10:32
SL 10:33
SL 11:31

Förvaltningschef

Utbildnings
Nämnden,
därefter
Förvaltnings
rätten

P. Bidrag till enskilda huvudmän
1. Enskilt beslut om grundbelopp till fristående verksamhet i enlighet med BUN:s SL 8:21, 14:15,
9:19, 10:37, 11:36,
beslut om bidrag
25:11

Utbildningsnämnden

Förvaltnings
rätten

2. Beslut om tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt SL 8:23, 14:17,
9:21, 10:39, 11:38,
stöd
25:13

Förvaltningschef
Gymnasierektor

Förvaltnings
rätten

3. Beslut om interkommunala ersättningar till andra kommuner

Förvaltningschef
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Q. Övriga beslut
1. Beslut i sådana ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas

KL 6:39

Nämndens
ordförande

2. Beslut att avvisa för sent inkommit överklagande

FL 45

Förvaltningschef

3. Avge yttrande gällande ärenden som har anmälts till tillsynsmyndighet eller
Barn- och elevombudet
4. Beslut rörande vägran att lämna ut allmän handling

Delegaten i
ursprungsbeslutet
TF 2:14 2:15

Förvaltningschef

5. Att inom givna ramar ansvara för tilldelad budget

Förskolechefer,
rektorer
Förvaltningschef

6. Ingå överenskommelse med elev om ersättning eller arbetsinsats

Rektor

7. Inom sitt verksamhetsområde bära arbetsgivaransvaret i arbetsmiljöfrågor
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Arbetsgivarens
skyldigheter AML
3:2-3

Förvaltningschef
Förskolechefer/
Rektorer

9. Förhandlingar och information enligt lag och avtal
a. på nämnds nivå
b. på förskolechefs/rektorsnivå

MBL, LAS, LOA

10. Elevhälsans medicinska ansvar

13. Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande
behandling

Verksamhetschef
elevhälsan
Medicinskt ansvarig
skolsköterska
Skolläkare
övergripande
medicinska
delegeringar

Likabehandlingsplan för respektive
skola

14. Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan
kränkande behandling
15. Se till att personalen har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för
skolväsendet
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a. Förvaltningschef
b. Förskolechef/
Rektor

Rektor
Rektor

SL 2 kap 34

Rektor

Patientskadenämnden/
Social-styrelsen
Se verksamhets
plan

