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Barn- och ungdomsnämnden
Dnr Bun 2017/129

Revidering av Barn- och ungdomsnämndens delegeringordning
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer delegeringsordning daterad 2012-02-22,
reviderad 2017-03-30.
Ärendet i korthet

Delegeringsordningen justeras och kompletteras bl.a. beträffande särskilda
bemyndiganden i gällande beslut om placering av elever vid kommunens skolenheter
samt ersättningsnivå till skola, skolskjuts samt avstängning av barn p.g.a. bristande
betalning, icke utnyttjad plats eller ej rätt till plats. Förslag till förändringar i detalj
redovisas nedan.
Föreslagna tillägg och ändringar i Barn- och ungdomsnämndens delegeringsordning:

Lagar och förordningar på sid 2 kompletteras med årtal, förkortningen SkolF läggs in
för Skolförordningen och PuL för Personuppgiftslagen.
Under rubriken ”Bestämmelser om vidaredelegering på sid 4 kompletteras texten
med ”Endast förvaltningschefen har rätt enligt kommunallagen att vidaredelegera sin
beslutsrätt”.
Delegering från förvaltningschef ändras från VchÄ respektive VchS till Vch i följande
paragrafer: 1.2.1, 1.4.8, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.6.3, 1.6.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.3,
3.2.4, 3.2.6, 3.2.8, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.1 samt 4.4.1.
I kommentarsfältet ändras VchÄ respektive VchS till Vch i följande paragrafer:
1.4.8, 1.5.1, 1.6.3, 1.6.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.1.
Övriga föreslagna justeringar och kompletteringar är paragrafer:
1.1.1 Utse personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen. Delegeras från Bun till
Fch. Lagrum PuL.
1.1.5 Benämningen ”dokumenthanteringsplan” ersätts med ”hanteringsanvisning”.
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1.4.1, 1.4.6 samt 1.6.7: Delegerad nivå BufÄ tas bort.
1.4.6 Avyttra inventarier enligt kommunens inköpspolicy: vidaredelegeras från Fch
till Ach avseende BufC.
1.4.7 Utbyte av ”besluta” till ”fördela” i ärendet: Inom ramen för fastställd budget
fördela bidrag till fristående skolor och förskolor.
1.4.8 Ansöka om externa bidrag: Paragrafen delas i a) ansöka om statsbidrag och b)
ansöka om EU-bidrag mm (externa bidrag). Delegeras från Bun till Fch och
vidaredelegat för Buf från Fch till Vch, samt för BufÄ från Fch till VchÄ. För punkt
b) tillkommer för Resultatenhet delegering från Bun till Fch samt vidaredelegering
till Ech. ”Buf samhällsuppdrag” har ändrats från tidigare version till ”Buf”.
1.5.2 Säga upp personal: underindelning tas bort.
1.5.3 Kommentaren tas bort.
1.5.5 Vidaredelegerat till Ach samt VchS: asterisk inlagd med förklaring att beslut
görs ”inom sitt personalansvar”.
2.1.1 samt 2.2.1 Ändring av vidaredelegat från VchÄ till Ech.
Not 2 sid 12: Ändring ” i mer än tre veckor” ändras till ”i en månad”.
3.2.5 Besluta att ett barn under sin skolplikt ska tas emot respektive skrivas ut från
grundsärskolan. Borttagning av texten ”under sin skolplikt”.
3.2.8 Första stycket (a) tas bort. I kommentarer till (b) ändras överklagan från
förvaltningsrätten till Skolverkets överklagandenämnd. Ny punkt (c) Besluta
om ersättningsnivå för elev i grundsärskola och samundervisning. Delegeras
från Bun till Fch och vidaredelegat för Buf från Fch till Ped.konsult.
3.2.9 Paragrafen avseende beslut om att ett barn börjar grundskolan vid 6 års ålder
efter begäran av vårdnadshavare tas bort.
3.3.2 Komplettering med verksamheterna förskoleklass och grundsärskola.
3.4.1 Tillägg i kommentarsfältet: Överklagas hos Allmän förvaltningsdomstol.
3.4.3 Komplettering: Omfattar även extra resurser till barn och elever i kommunens
egen verksamhet.
3.5.1 Komplettering: b) omfattar även elever i fristående skolor om detta kan ske
utan merkostnad för kommunen. Delegeras från Bun till Fch och vidaredelegat
för Buf från Fch till Handl. Kommentar: Överklagas genom kommunalbesvär. I
samråd med Ped.kons.
3.5.2 Komplettering: b) omfattar även elever i fristående skolor om detta kan ske
utan merkostnad för kommunen. Delegeras från Bun till Fch och vidaredelegat
för Buf från Fch till Ped.konsult. Kommentar: Överklagas genom
kommunalbesvär.
4.1.5 Benämningen ”skolbarnsomsorg” byts till ”fritidshem”.
4.2.1 Komplettering: Avstängning får ej ske av barn som placerats i förskola pga.
stödbehov och inte heller från den del av verksamheten som omfattas av
reglerna om ”allmän förskola”.
4.3.1 Ändring av delegering: från Handl. till Ped.kons.
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-08.
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, 2016-04-14 och 2017-03-30.

Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Barn-och ungdomsnämndens
delegeringsordning daterad 2017-03-30 fastställs med komplettering och justering av
punkter som föreslås enligt ovan.

Minna Avrin
Barn- och ungdomsdirektör

Solveig Wennmark
Administrativ chef

Expedieras
Arkivet
Ordförande Bun
Förvaltningsledning Buf
Controller Buf
Enhetschefer Buf
Handläggare Buf
Nämndsekreterare Buf
Pedagogkonsult Buf
Upphandlingschef Ksf

