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Barn- och ungdomsnämnden
Dnr Bun 2018/161

Revidering av Barn- och ungdomsnämndens delegeringordning
Förslag till beslut

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer delegeringsordning daterad 2012-02-22,
reviderad 2018-05-17.
Ärendet i korthet

Delegeringsordningen justeras och kompletteras bl.a. med hänsyn till den nya
dataskyddslagen, GDPR, ny förvaltningslag samt ny kommunallag.
Förslag till förändringar i detalj redovisas nedan.
Föreslagna tillägg och ändringar i Barn- och ungdomsnämndens delegeringsordning:

Tabellen med förkortningar på sid 3 uppdateras med ny delegat ”HR”, nya lagar och
årtal. Personuppgiftslagen (PuL) är borttagen.
Sida 4 Kommunallagen, text ändras till: ”Överklagandet ska ha kommit in till
förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens
digitala anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat”.
I beslutsordningen föreslås följande ändringar:
Punkt 1.1.1 ”Utse personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen är borttagen”.
Detta innebär att efterkommande punkter ändrar numrering.
Punkt 1.1.1 blir nu ”Besluta i brådskande nämndärenden”, Lagrum i KL uppdateras
med gällande §.
Punkt 1.1.4 (tidigare 1.1.5)Text ändras till ”Fastställa arkivbeskrivning för nämndens
handlingar i enlighet med arkivlagen”
Ny punkt 1.1.5 ”Fastställa organisation för förvaltningens dataskyddsarbete”
Delegering föreslås från nämnd till förvaltningschef och från förvaltningschef till
Administrativ chef.
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Punkt 1.5.1 Tillägg ”Anställa personal inom Bemanningstjänst”. Bemanningstjänst
anställer vikarier till förskolor, fritidshem och kök. Delegering föreslås från nämnd
till förvaltningschef och från förvaltningschef till HR (teamledare HR-enheten inom
Buf).
Punkt 1.6.1 I noten hänvisas till lagrum som uppdateras med gällande §.
Punkt 3.5.1 b) samt punkt 3.5.2 b) Kommentaren ” Överklagas genom
kommunalbesvär ändras till överklagas genom laglighetsprövning enligt KL.
Punkt 3.2.7 är ny. Detta innebär att efterkommande punkter ändrar numrering.
I övrigt har smärre språkliga ändringar samt formatändringar gjorts.
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Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17.
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 , 2017-03-30 och 2018-05-17.

Slutsatser

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Barn-och ungdomsnämndens
delegeringsordning daterad 2018-05-17 fastställs med komplettering och justering av
punkter som föreslås enligt ovan.
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