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Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: UBN.2017.43
Datum: 2017-05-17
Nämndsekreterare Iva Rodrigues Fernandes
E-post: Iva.RodriguesFernandes@ale.se
Utbildningsnämnden

Revidering av delegeringsordning
Utbildningsnämndens delegeringsordning ska ständig uppdateras och anpassas efter
organisationsförändringar och nya föreskrifter. Efter en genomgång av delegeringsordning har
sektorn bedömt att delegeringsordningen bör kompletteras för att överensstämma med hur sektorn
handlägger ärenden inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
Förändringarna i delegeringsordningen som sektorn föreslår berör delegat om skolskjuts då även
kommunvägledare kommer att handlägga ärenden av lättare karaktär. Andra förändringar berör
hanteringen av överklagade beslut samt yttrande till andra myndigheter och överinstans.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till delegeringsordning för utbildningsnämnden.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef

Iva Rodrigues Fernandes
Nämndsekreterare

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande, 2017-05-17

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering

Nämndsekreterare utbildningsnämnden
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Ändringar i befintliga delegeringsärenden
1. Utfärda fullmakt att företräda UBN och föra dess talan vid domstolar och myndigheter
Till
Utfärdande och återkallande av fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar och förhandlingar av skilda slag
Sektorchef föreslås vara delegat. Administrativ chef föreslås vara ersättare.
Justeringen innebär att delegat även ska kunna återkalla ett fullmakt om hen bedömer att det finns
skäl till att fullmakten återkallas. Sektorchef kan inte utse sig själv till att föra kommunens talan.
2. Avge yttrande vid överklagat delegeringsbeslut, överprövning
Till
Avge yttrande till domstol med anledning av överklagat delegeringsbeslut
Sektorchef föreslås vara delegat. Administrativ chef föreslås vara ersättare.
Delegat yttrar sig i kommunens vägnar i överklagande av delegats beslut. Delegationen gäller inte
vid beslut som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Vid dessa ärenden är det enbart
nämnden som kan avge yttrande.
3. Beslut om skolskjuts
Skolskjutshandläggare och kommunvägledare föreslås vara delegat. Kommunvägledare kommer att
handlägga mindre komplexa ärenden där ansökande uppfyller villkoren för skolskjuts.
Skolskjutshandläggare handlägger de ärenden av mer komplex karaktär så som taxiskjuts och
ärenden som kräver individuell prövning.
Tillkommande delegeringsärenden
1. Omprövning av beslut vid överklagande eller överprövade ärende
Delegat i ursprungsbeslutet föreslås att vara delegat. Administrativ chef föreslås vara ersättare.
Omprövning av beslut bedöms som en handläggningsåtgärd. Vid ett överklagat beslut ska
delegaten läsa igenom klagandens skrift för att göra en bedömning om förutsättningar för
omprövning föreligger. Bedömer delegaten att det inte finns någon anledning för omprövning ska
hen tillsammans med nämndsekreterare göra en rättidsprövning och översända det till överinstans.
2. Överklaga beslut fattat av förvaltningsdomstol eller annan högre instans
Administrativ chef föreslås vara delegat.
Delegationen ger möjligheten att pröva ärenden i domstolar eller andra högre instanser i mål vars
domslut kan innebära att nämnden får högre kostnader eller att domslutet går emot nämndens mål,
riktlinjer och bestämmelser.
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