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Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: UBN.2016.45
Datum: 2016-04-19
Nämndsekreterare Iva Rodrigues Fernandes
E-post: Iva.RodriguesFernandes@ale.se
Utbildningsnämnden

Förslag till revidering av delegeringsordning
Enligt skollagen (8 kap § 5, 8) har barnen rätt till plats i förskola om de har ett eget behov på
grund av familjens situation eller om de av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt
stöd för sin utveckling.
Rätten att fatta beslut om plats i förskola och fritidshem på grund av barnets behov av särskilt stöd
är delegerat till talpedagog och specialpedagog i förskolan. Som ersättare för att ta dessa beslut är
verksamhetschef inom förskola. Då behov finns att ta dessa beslut för barn med särskilda behov
vilka inte härleds till specialpedagog eller talpedagog specifikt föreslår sektorn att verksamhetschef
går in som ordinarie delegat tillsammans med specialpedagog.
Sektorn har noterat att ärenderubrik avge yttrande i anmälningar från skolinspektionen behöver
förtydligas för att även innefatta andra myndigheter och utöka delegat till att även omfatta
ordförande. Ordförande får rätten att avge yttrande när svarstiden inte sammanfaller med
arbetsutskott eller nämndsammanträde.
Sektor utbildning, kultur och fritid föreslår att följande ändringar i delegeringsordningen:
·

Att verksamhetschef förskola och specialpedagog är delegat. Talpedagog tas bort då de
anses vara specialpedagoger.

·

Att ärende prissättning av portioner och livsmedel tas bort. Detta då ansvaret numera
ligger hos kommunstyrelsen på serviceenheten.

·

Ärende avge yttrande i anmälningar från skolinspektionen. Ändras till avge yttrande till
myndighetsinstanser i ärende som berör enskild individ. Ärendet delegeras till arbetsutskott och
ordförande, de yttrar sig när svarstiden inte sammanfaller med nämndsammanträde och
eller arbetsutskott.

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden delegerar till verksamhetschef förskola och specialpedagog förskola rätten att
fatta beslut om placering i förskola/fritidshem.
Utbildningsnämnden upphäver delegationsärendet om prissättning av portioner och livsmedel.
Utbildningsnämnden ändrar ärende avge yttrande i anmälningar från skolinspektionen, till avge
yttrande till myndighetsinstanser i ärende som berör enskild individ. Ordförande och arbetsutskott
har delegation, de avger yttrande när svarstiden inte sammanfaller med nämndsammanträde
och/eller arbetsutskott.
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Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Iva Rodrigues Fernandes
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2016-04-19

Ärendet expedieras efter beslut till:
För kännedom:
Placeringsansvarige
Rektorer och förskolechefer
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