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2016-03-31
Barn- och ungdomsnämnden
Dnr Bun2016/126

Revidering av Barn- och ungdomsnämndens delegeringordning.
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1 Barn- och ungdomsnämnden fastställer delegeringsordning daterad 2012-02-22,
reviderad 2016-04-14.

Ärendet i korthet

Delegeringsordningen justeras och kompletteras beträffande särskilda
bemyndiganden i upphandlingsärenden, upphandling samt beslut om placering av
elever vid kommunens skolenheter.
Föreslagna tillägg till § 1.6.2, 1.6.3, 1.7, 3.2.8 samt 3.5.1 i Barn- och
ungdomsnämndens delegeringsordning
1.6.2 Överklaga dom eller beslut i förvaltningsspecifika ärenden i
förvaltningsprocess vad gäller upphandlingsärenden
Bun till delegat: Fch
Fch till vidaredelegat: Upphandlingschefen
1.6.3 Beslut att inte lämna ut handling och att lämna ut handling med förbehåll
a) upphandlingsmål
Bun till Fch
Fch till Upphandlingschefen
1.7 Upphandling
1.7.1 Godkänna förfrågningsunderlag och fatta tilldelningsbeslut vid
ramavtalsupphandlingar
a) högst 5 miljoner kr
Bun till Fch
Fch till vidaredelegat: Upphandlingschefen
b) över 5 miljoner kr
Bun till Arbetsutskottet
anmärkning (a-b): Undertecknande av avtal efter beslut av behörig instans är
att betrakta som verkställighet
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1.7.2 Godkänna förfrågningsunderlag och fatta tilldelningsbeslut vid övriga
upphandlingar
a) högst 5 miljoner kr
Bun till Fch
Fch till vidaredelegat: Upphandlingschefen
b) över 5 miljoner kr
Bun till Arbetsutskottet
anmärkning (a-b): Undertecknande av avtal efter beslut av behörig instans är
att betrakta som verkställighet
3.2.8 a) Besluta om placering vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå
Bun till Fch
Fch till vidaredelegat:
- Grundskola R i samråd med VchÄ,
- Grundsärskola: Ped.kons i samråd med VchS/VchÄ
3.2.8 b) Besluta om placering vid en av kommunens skolenheter i strid med
vårdnadshavares önskemål om en annan elevs berättigade krav på placering vid
en skolenhet nära hemmet åsidosätts
Bun till delegat: Fch
Fch till vidaredelegat: VchÄ
3.2.8 a) b) Överklagas hos förvaltningsrätten.
3.2.8 c) Besluta om placering vid en av kommunens skolenheter i strid med
vårdnadshavarnas önskemål
Bun till delegat: Fch
Fch till vidaredelegat: VchÄ
3.2.8 c) Överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd (SL28 kap. 12 §, 6)
3.5.1 Besluta om kostnadsfria skolskjutsar4 för elever i grundskolan
– som ej är av tillfällig karaktär, d.v.s. överstiganden en månad
– vid tillfälligt funktionshinder (högst en månad och då inte elev- försäkringen
täcker kostnaden)
Vidaredelegering till Handl.: I samråd med Pedagogkonsult
Handlingar
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-03-24.
Barn- och ungdomsnämndens delegeringsordning fastställd 2012-02-22.
Reviderad 2012-04-19, 2013-02-21, 2013-06-04, 2013-10-03, 2014-04-10,
2015-10-01 och 2016-04-14.
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Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Barn-och ungdomsnämndens
delegeringsordning daterad 2016-04-14 fastställs med komplettering och justering av
punkt 1.6.2, 1.6.3, 1.7, 3.2.8 samt 3.5.1 som föreslås enligt ovan.

Minna Avrin
Barn- och ungdomsdirektör

Solveig Wennmark
Administrativ chef

Expedieras
Arkivet

