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Förskolenämnden

Revidering av delegationsordningen för förskolenämnden och
grundskolenämnden
Förslag till beslut
1. Nämnden fastställer förslaget till reviderad delegationsordning rörande de
gemensamma delarna A, B och C, i vilka nämnden överlämnar rätten att fatta
beslut på nämndens vägnar till arbetsutskottet, nämndens ordförande eller till
utbildningsdirektören.
2. Nämnden medger att utbildningsdirektören har rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen vilket
beskrivs i ärendet som delegat. Nämnden ska hållas underrättad om till vem
utbildningsdirektören har överlämnat beslutanderätten.

Sammanfattning
Förskole- och grundskolenämndens delegationsordningar revideras senast vid
juninämnderna med anledning av ny förvaltningsorganisation men med vetskap
om att ett kommunövergripande arbete skulle påbörjas under hösten med syfte att
likrikta kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar avseende de
gemensamma områdena. Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag
till ny delegationsordning för kommunstyrelsen och föreslagna ändringarna har
tagits fram. Kommunstyrelsen antog denna delegationsordning den 2 december
2020.
Delegationsordning för förskolenämnden och grundskolenämnden är ett sammanhållet dokument. Områdena Allmänna ärenden, HR-ärenden samt Ekonomiärenden är gemensamma för nämnderna och därefter följer nämndernas respektive
verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
Enligt de regler om delegering som finns i kommunallagen 6 kap. 37 § får en
nämnd delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden. Dessa
regler kompletteras med särskilda föreskrifter i andra lagar, t.ex. Skollagen.
Med delegering avses att en nämnd ger någon i uppdrag att fatta beslut på
nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden
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själv fattat dem. Ett beslut, som fattats med stöd av delegering kan inte ändras av
nämnden.
Eftersom nämnden ska ha det övergripande ansvaret för hela verksamheten kan
ärenden som i enlighet med kommunallagen 6 kap. 38 § avser verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får inte delegeras om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. I övriga ärenden gäller i huvudsak att nämnden själv får
bedöma vad som ska delegeras.
Nämnden kan ställa upp villkor för delegatens beslutanderätt, till exempel krav på
samråd.

Förvaltningschefen kan få rätt att vidaredelegera
Nämnden kan, enligt kommunallagen, genom ett särskilt beslut ge förvaltningschefen (utbildningsdirektören) rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till en
annan anställd.
Förvaltningschefen får bara använda sin möjlighet till vidaredelegering på ett
sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut. Nämnden
måste därför omgående få information om hur delegeringsordningen ser ut efter
det att förvaltningschefen fattat beslut om vidaredelegering.
Det är bara förvaltningschefen som kan vidaredelegera, ingen annan anställd.
Förskole- och grundskolenämndens delegationsordningar revideras senast vid
juninämnderna med anledning av ny förvaltningsorganisation men med vetskap
om att ett kommunövergripande arbete skulle påbörjas under hösten med syfte att
likrikta kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar avseende de
gemensamma områdena. Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag
till ny delegationsordning för kommunstyrelsen och föreslagna ändringarna har
tagits fram. De är dock endast ett övergripande förslag och det står varje nämnd
fritt att fylla på med sådant som är nämndspecifikt. Kommunstyrelsen antog
delegationsordningen den 2 december 2020.
Delegationsordning för förskolenämnden och grundskolenämnden är ett sammanhållet dokument. Områdena Allmänna ärenden, HR-ärenden samt Ekonomiärenden är gemensamma för nämnderna och därefter följer nämndernas respektive
verksamhetsområden. Utgångspunkten i delegationsordningen är att ansvaret för
verksamhet, budget och personal ska vara delegerat till de enheter där verksamheten utförs och det ur rättssäkerhets- och effektivitetssynpunkt är lämpligt.

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har gått igenom delegationsordningens gemensamma delar i syfte
att likrikta kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar. Mot
bakgrund av detta har bland annat kolumnen för vidaredelegat tagits bort och
endast kolumn med delegat finns angiven. Vidare har formuleringar i delegationspunkter, i de fall det inte funnits anledning till skilda, likriktats med kommunstyrelsen lydelse.
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Inga revideringar, avseende ny delegationspunkt, i delarna som rör område D
Förskoleverksamhet är gjorda.
Förvaltningen valde vid den senaste revideringen att ta bort avsnittet upphandlingsfrågor i område Ekonomiärenden. Anledningen var att kommunen från den
10 februari 2020 är en upphandlande myndighet efter beslut i kommunfullmäktige
och nya riktlinjer för upphandling i Huddinge kommun. I syfte att tydliggöra
denna ansvarsfördelning i delegationsordning föreslås ny punkt kring
upphandlingsansvar läggas till i delegationsordningen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser föreligger

Helena Näslund
Biträdande utbildningsdirektör

Bilaga
Delegationsordning för förskolenämnden och grundskolenämnden. Det som
föreslås tas bort är överstruket och tillägg/förändringar är markerat med gul

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

