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Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut till gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 maj 2019
Förslag till beslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner de delegationsbeslut som
förtecknats i bilaga 1 och 2 till gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens
tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2019.

Sammanfattning
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. Delegationsbesluten ska redovisas
till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott en ledamot, ersättare eller anställd att
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.1
Ärendena får inte avse verksamhetens mål. Inriktning, omfattning eller kvalitet,
framställningar eller yttranden till fullmäktige, ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större viktig i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda,
ärenden som väckts genom medborgarförslag eller ärenden som inte får delegeras
enligt lag eller annan författning.2 Delegationsbesluten ska återredovisas till
nämnden såvida nämnden inte har beslutat om en annan rutin.3
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har genom delegationsordningen
överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut
ska återredovisas till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Redovisningen
innebär inte att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden omprövar eller fastställer
delegationsbesluten. Däremot får gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden återta
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lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått
beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Toralf Nilsson
Tf. gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Per Axelsson
Nämnd- och utredningssekreterare

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Sammanställning av delegationsbeslut till och med 9 maj (exklusive
försörjningsstöd)
Sammanställning av delegationsbeslut om försörjningsstöd under
perioden 1 april till 30 april 2019
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