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Utbildningsnämnden

Ny delegationsordning för
utbildningsnämnden 2019-02-01
Förslag till beslut
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta en ny delegationsordning för utbildningsnämnden, enligt
bilaga.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden behöver anta en egen delegationsordning för nämnden. I bifogat förslag
finns samma delegationsordning som antogs av kommunfullmäktige i december, men denna
behöver alltså antas även av utbildningsnämnden nu vid årets första sammanträde.
En delegationsordning klargör vilka lagstadgade uppgifter och ärenden som nämnden
överlämnar till tjänstemännen att fatta beslut i, utan nämndens inblandning. Delegationsbeslut
ska dock alltid redovisas på nästkommande nämnd.

Beslutsunderlag


Delegationsordning utbildning 2019-02-01 UTKAST

Elektroniskt godkänd av:
Barbro Börjesson, 2019-01-16

Beslutet ska skickas till
För kännedom
Utbildningskansli
Nämndsekreterare

Utbildningsnämnden
Hanna Sandberg
• Hanna.Sandberg@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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UN § 1/

Överordnads rätt att fatta beslut
I denna delegationsordning anges vilken lägsta nivå som beslutet får fattas på. Vid förhinder för den person som uppgetts som delegat får överordnad
tjänsteman fatta beslutet. Det gäller enhetschefer och avdelningschefer inom den enhet som ursprungsdelegaten arbetar inom.
Det innebär att delegationen går vidare enligt följande.
Delegat:
Biträdande sektorschef
Avdelningschef
Enhetschef
Övriga

Beslut är även delegerat till:
Sektorschef
Sektorschef
Avdelningschef, Sektorschef
Enhetschef, Avdelningschef, Sektorschef

Anmälan om delegationsbeslut
Enligt 6 kap 40 § kommunallagen skall beslut som fattas med stöd av delegation alltid anmälas till nämnden.
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Förkortningar som används i delegationsordningen
AFL
AML
Bn
BrB
FB
FL
KL
Kn
NL
OSL
PassF
SKL
SL
TF
UN
ÄrvB

Lagen om allmän försäkring
Arbetsmiljölagen
Bildningsnämnden (tidigare namn på Utbildningsnämnden)
Brottsbalken
Föräldrabalken
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Kulturnämnden (tidigare namn på Utbildningsnämnden)
Namnlagen
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Passförordning
Sveriges Kommuner och Landsting
Skollag (2010:800)
Tryckfrihetsförordningen
Utbildningsnämnden
Ärvdabalken
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A. Extern myndighetshantering och liknande
Nr

Ärende

Delegat

1 Yttranden till tillsynsmyndigheter

UN:s ordförande

2 Anmälan till tillsynsmyndighet

UN:s vice ordförande vid
jäv
Sektorschef
Bitr. Sektorschef (vid jäv)
Sektorschef

Lagrum/
paragraf

Överklagande

I samråd med sektorschef.
Gäller dock ej yttranden enligt
Kommunallagens 6 kap 34 §

och besvärsinstanser

3 Överklaga domstols dom och

I samråd med Un:s ordförande.

myndighets beslut.

4

Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och beslut om avvisning om
överklagandet har kommit in för
sent

Bitr. Sektorschef (vid jäv)
Delegat i
ursprungsbeslutet

FL § 45

eller

Sektorschef

eller

Nämndsekreterare

5 Rättelse av skrivfel i
myndighetsbeslut

Delegat i ursprungsbeslutet

36 § FL

eller

Enhetschef

6 Omprövning av myndighetsbeslut

pga att nya uppgifter har tillkommit

Delegat i ursprungsbeslutet

Anmärkning

37 § FL

eller

Enhetschef
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Förvaltningsrätten

I samråd med Un:s ordförande.
Undantaget enligt gällande
lagstiftning
I de fall som utbildningsnämnden
eller dess beredning fattat beslutet får prövningen göras av
delegat i samråd med
sektorschefen.
Nämndsekreterares beslut fattas i
samråd med
ursprungsdelegat/sektorschef
I de fall som utbildningsnämnden
eller dess beredning fattat beslutet får prövningen göras av
enhetchef i samråd med
sektorschef
I de fall som utbildningsnämnden
eller dess beredning fattat beslutet får prövningen göras av
enhetschef i samråd med
sektorschef

7 Ärenden som är så brådskande, att

Un:s ordförande

8

Sektorschef

9

10

11

nämndens avgörande inte kan
avvaktas
Utse representant att föra
nämndens talan i allmän domstol
och förvaltningsdomstol
Polisanmäla brott som hindrar
nämndens verksamhet eller vissa
brott som riktar sig mot
minderåriga Polisanmäla brott som
hindrar nämndens verksamhet
eller vissa brott som riktar sig mot
minderåriga
Befullmäktigande av ombud att
föra kommunens talan inför
domstol och andra myndigheter
samt vid förrättningar av skilda slag
inom nämndens ansvarsområde
Inhibition i samband med överklaganden som avser förvaltningsbesvär

Un:s ordförande

eller

KL 6:39

Ärendet ska sedan redovisas vid
nämndens nästa sammanträde
I samråd med Un:s ordförande

10 kap 2 § och
16-22 §§ OSL

Gäller även beslut att inte
polisanmäla

Sektorschef

Un:s ordförande

Enhetschef

FL § 48
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Förvaltningsrätten

I samråd med sektorschefen
Inhibition = om det överklagade
beslutet tillsvidare inte ska gälla

B. Avtals- och ekonomihantering
Nr

Ärende

Delegat

1 Beslut om överenskommelse med

Sektorschef

2

Sektorschef

fastighetsavdelningen/fastighetsbolag gällande åtgärder av
hyreshöjande karaktär (ej löpande
underhåll) på befintliga lokaler
Ansökan om EU-bidrag och andra
bidrag för projekt inom utbildningsnämndens ansvarsområde < 500t kr

3 Ansökan om statsbidrag från

Utvecklingsledare

4

Sektorschef

Skolverket, för förskola och
grundskola. Gäller även i samverkan
med andra kommuner
Ansökan om ekonomiskt bidrag till
utbildningsnämndens verksamhet
från övriga extern parter, ej
Skolverket (föreningar,
privatpersoner etc)
- ansökning från extern part utan
kommunanknytning*
- ansökning från extern part med
kommunanknytning* upp till 50 tkr

Lagrum/
paragraf

Anmärkning

Förvaltningsrätten

Innefattar EU-bidrag och andra
bidrag för nämndövergripande
projekt eller för nämndens
ansvarsområde

eller

Un:s ordförande

* med kommunanknytning menas här
registrerad i kommunen och/eller med
verksamhet i kommunen

5 Beslut om investeringar upp till 200

Överklagande

Sektorschef

tkr
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6 Upphandling (som överstiger värdet

Sektorschef

7

Enhetschef

8

28 % av gällande tröskelvärde) av
nämndspecifika varor och tjänster i
enlighet med budget och
inköpspolicy samt teckna avtal
Upphandling (som understiger
värdet 28 % av gällande
tröskelvärde) av nämndspecifika
varor och tjänster i enlighet med
budget och inköpspolicy
Avbryta upphandling av
nämndspecifika varor och tjänster

9 Lämna uppdrag till ombud att föra
10

talan i domstol avseende
överprövning av upphandling
Förlängning av avtal

Sektorschef/ekonomichef/kanslichef
Sektorschef/ekonomichef/kanslichef
Respektive chef

11 Fastställande av attestordning (utse

Sektorschef

12

Sektorschef

13

beslutsattestanter)
Omfördelning av budget mellan och
inom verksamhetsramarna men
inom av kommunfullmäktige
fastställd ram
Tillämpning av krav- och
inkassorutiner gällande
avskrivningar av
ututbildningsnämndens fodringar

Inköpsstrateg ska rådfrågas

Inköpsstrateg ska rådfrågas

Den chefsfunktion som beslutade
om avtalet från början ska fatta
beslut om förlängning

Sektorschef
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C. Allmän administration
Nr

Ärende

1 Beslut om att allmän handling inte
ska utlämnas eller utlämnas med
förbehåll (sekretessprövning)

Delegat
Respektive chef

eller

Lagrum/
paragraf
TF 2:2, 2:14
OSL 6:2-5

Överklagande

Anmärkning

Kammarrätten

Sekretessprövning ska alltid göras
av den som får förfrågan, men
beslut om förbehåll ska slutgiltigt
fattas av delegat
Yttrande görs av den chef som
ansvarar för verkssamheten som
gör ursprungsbedömningen

Nämndsekreterare

2 Lämna yttrande vid överklagande

Respektive chef

Kammarrätten

3

Respektive chef

Förvaltningsrätten

av beslut att inte lämna ut eller
med förbehåll (sekretessprövning)
lämna allmän handling
Utlämnande av journalhandling
eller uppgifter ur journalhandling
Förtroendevaldas deltagande i
kurser, konferenser och dylikt om
deltagandet överskrider tre dagar
eller utanför Norden

Un:s ordförande

Beslut behövs ej gällande
temadagar, nämndutbildning
eller andra interna fortbildningar

5 Ordförandes deltagande i kurser,

Un:s 1:e / 2:e vice
ordförande

Beslut behövs ej gällande
temadagar, nämndutbildning,
andra interna fortbildningar eller
uppdrag där ordförande
företräder utbildningsnämnden

6 Besvara remiss i detaljplaneären-

Sektorschef

7

Sektorschef

4

konferenser och dylikt om
deltagandet överskrider tre dagar
eller utanför Norden

den när det gäller förenklat förfarande och standardförfarande
delegation
Smärre uppdateringar/tillägg i
informationshanteringsplanen

eller

Informationssäkerhetssamordnare
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D. Förskole- och fritidshemsverksamhet
Nr

Ärende

1 Placering av barn inom förskolan och
2
3

fritidshemmet med hänvisning till barnets
eget behov (dispenser)
Särskilt stöd för barn inom förskolan,
fritidshem och fritidsklubb
Avgiftsreducering för placering i förskolan i
enlighet med SL 8:7

4 Dispens från kommunala avgifts5

6

7
8
9
10

regler/tillämpningsföreskrifterna
Mottagande av förskolebarn från annan
kommun
- på grund av särskilda skäl
- interkommunala avtal

Mottagande av elev i fritidshem från
annan kommun
Överenskommelse med annan kommun
eller annan huvudman att denna i sin
förskola eller fritidshem tar emot barn
(från Kävlinge kommun)
Beslut om tilläggsbelopp till fri-stående
förskolor
Beslut om tilläggsbelopp till annan
kommuns förskola
Beslut om tilläggsbelopp till fritids-hem
med enskild huvudman
Beslut om tilläggsbelopp till annan
kommuns fritidshem

Lagrum/
paragraf
SL 8:5, 8:6 (förskola)
SL14:5 (fritidshem)

Delegat
Förskolechef
Rektor
Förskolechef
Rektor
Bitr. Sektorschef

SL 8:7 (förskola)
SL 14:6 (fritidshem)
SL 8:16

Sektorschef
Bitr. Sektorschef
Bitr. Sektorschef

SL 8:13
SL 8:17

Sektorschef

SL 14:14

Bitr. Sektorschef

SL 8:12, 8:17, 8:21
(förskola)
SL 14:14, 14:15
(fritidshem)
SL 8:23

Sektorschef (fritidshem)
Avdelningschef
elevhälsa
Chef särskilt stöd
förskola
Avdelningschef
elevhälsa
Avdelningschef
elevhälsa

SL 8:17
SL 14:17
SL 14:14 andra
stycket
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Överklagande

Anmärkning

Avgiften vad gäller placeringar
enligt SL 8:7 får bara avse den
del som överstiger 15 timmar
Exempelvis vid sjukdom
I Skåne finns samarbetsavtal
vad gäller interkommunala
avtal förskola

E. Förskoleklass och grundskola
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/
paragraf
SL 7:8

1 Försöksperiod i annan skolform inom

Rektor

2

Rektor

SL 7:10 andra
stycket

3 Skolpliktens förlängning

Rektor

SL 7:13

4 Beslut om särskild prövning av elevens

Rektor

SL 7:14

5

Rektor

SL 7:19

6 Överenskommelse med annan kommun

Sektorschef

SL 9:12, 10:24

7

Sektorschef
Sektorschef

SL 9:13, 10:25,
10:27
SL 10:29

Rektor

SL 7:15, 7:16

Sektorschef

SL 7:17, 11:4

kommunen
Försöksperiod i annan skolform annan
huvudman
Uppskjuten skolplikt

kunskaper
Beslut om skolplikts upphörande före 16
års ålder
Befrielse för elev från skyldighet att delta i
annars obligatoriska utbildningsinslag

att denna i sin förskoleklass/grundskola
tar emot elev från Kävlinge kommun
Mottagande av förskoleklass-barn/elev
från annan kommun
Åtgärder för elever som inte bor hemma

8
9 Elevs fullföljande av utbildning när
skolplikten upphört

10 Läsårstider, skoldagens längd
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Överklagande

Anmärkning
Förutsätter vårdnadshavares
medgivande

Skolväsendets
överklagandenämnd
Skolväsendets
överklagandenämnd
Skolväsendets
överklagandenämnd
Förvaltningsrätten

För elev i specialskolan prövas
förlängning av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Villkoren för befrielse har skärpts
i förhållande till 1985 års skollag.
Synnerliga skäl ska föreligga

För elev i specialskolan prövas
fullföljandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Gäller både för grundskola och
grundsärskola

11 Medgivande att ett skolpliktigt barn fullgör

Rektor

SL 7:21

12

Rektor

SL 3:11

Rektor

SL 3:12

a) Avdelningschef
elevhälsa
b) Sektorschef

SL 9:16, 9:21,
10:34, 10:39

13

sin skolplikt på annat sätt än vad som
anges i skollagen
Uttagning till särskild undervisningsgrupp
eller
enskild undervisning
Anpassad studiegång

14 a) Särskilda behov för elev med

interkommunal ersättning eller
tilläggsbelopp för elev vid enskilda skolor
b) Interkommunal placering vid
”nischskola” exv internationella skolan
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Skolväsendets
överklagandenämnd
Skolväsendets
överklagandenämnd

F. Skolskjuts
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/
paragraf
SL 10:32
Bn § 74/17

Överklagande

Anmärkning

1 Beslut om rätt till skolskjuts

Bitr. sektorschef

2 Beslut om rätt till skolskjuts för

Avdelningschef
elevhälsa

3 Skolskjuts för elev som bor utanför

Bitr. sektorschef

SL 11:31, 11:32,
11:39 samt 19:20,
19:21
SL 10:33

4 Beslut om skolskjuts till fristående

Bitr. sektorschef

SL 10:40

5 Beslut om skolskjuts för elev som i

Avdelningschef
elevhälsa
(i samråd med bitr.
sektorschef)
Rektor (i samråd
med bitr.
sektorschef)

Bn § 74/17

Punkt 1.5 i skolskjuts-reglementet

Bn § 74/17

7 Beslut om skolskjuts för elev som

Bitr. sektorschef (i
samråd med rektor)

Bn § 74/17

Punkt 1.4 första stycket i
skolskjutsreglementet. Beslut tas
av den som beslutat om ny
placering
Punkt 1.4 andra stycket i
skolskjutsreglementet

8

Bitr. sektorschef (i
samråd med rektor)

Bn § 74/17

elever i grundsärskola

det egna hemmet

skola eller annan kommunal skola

elevvårdande syfte har förflyttats
till annan skola

6 Beslut om skolskjuts för elev som
av särskilda skäl hänvisats till
annan skola

för vissa lektioner hänvisats till
annan skola
Beslut om inackorderingsbidrag
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Förvaltningsbesvär till
Förvaltningsrätten enligt
SL 28:5

Skolväsendets
överklagandenämnd
Laglighetsprövning enligt
kommunallagen

Besvär till
Förvaltningsrätten

G. Grundsärskola
1 Mottagande av elev i grundsärskola Avdelningschef

Lagrum/
paragraf
SL 7:5

2 Beslut om att elev inte tillhör

Avdelningschef
elevhälsa
Avdelningschef
elevhälsa
Avdelningschef
elevhälsa
Rektor

SL 7:5 b

6 Beslut om bidrag till enskild

Avdelningschef
elevhälsa

SL 11:36

7

Avdelningschef
elevhälsa
Avdelningschef
elevhälsa

SL 11:38

Nr

Ärende

Delegat
elevhälsa

3

grundsärskola
Försöksperiod i annan skolform

4 Beslut om särskoleelevs placering
5

8

vid viss skola
Beslut om mottagande i särskola av
elev från annan kommun

huvudman för elev i fristående
grundsärskola
Beslut om tilläggsbelopp för elev i
fristående grundsärskola
Interkommunal ersättning
grundsärskola

Överklagande

Anmärkning

Skolväsendets
överklagandenämnd

Mottagande i specialskola prövas
av Specialpedagogiska
myndigheten

Skolväsendets
överklagandenämnd, gäller
enbart SL 11:25

Regler om interkommunal
ersättning finns i SL 11:33, se
punkt. Ska ske i samråd med
avdelningschef elevhälsa

SL 7:8
SL 11:29
SL 11:25, 11:26

SL 11:33
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