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Bildningsnämndens delegationsordning
Beslutanderätt i delegation regleras i kommunallagen (2017:725).
Delegation innebär ett uppdrag från nämnden att i ett visst ärende eller grupp av ärenden
besluta på nämndens vägnar. Delegaten träder helt i nämndens ställe. Ett beslut fattat med
stöd av delegation kan inte ändras av nämnden.
Delegation får ges till nämnds presidium, utskott, ledamot eller ersättare eller till en
anställd.
Nämnden kan återkalla ett givet delegationsuppdrag.
Delegat kan återlämna beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets
beskaffenhet kan anses påkalla det.

1. Omfattning
Delegat har rätt att fatta beslut enligt denna ordning under förutsättning att ärendet inte är
av principiell betydelse eller annars av större vikt.

2. Gränsdragning mot verkställighet
Delegation krävs vid beslut som innebär en rätt att fatta självständiga beslut där
beslutsalternativ finns och bedömning och övervägande krävs och som normalt sett kan
överklagas (ren verkställighet kan inte överklagas).
Verkställighet innefattar beslut som
- inte ger utrymme för självständiga bedömningar
- är rutinärenden med tillämpning av riktlinjer/principbeslut från nämnden
- rör den inre verksamheten och inte påverkar förhållanden utåt (t.ex. den löpande driften,
flertalet personaladministrativa ärenden) eller
- är av förberedande och verkställande art (t.ex. avgiftsdebitering enligt taxa).

3. Undertecknande
I det fall ärende delegeras till en tjänsteman eller en förtroendevald undertecknar delegaten
delegationsbeslutet.
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4. Anmälan
Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nämndens nästkommande
sammanträde.

5. Vidaredelegation
Förvaltningschef medges rätt att i den utsträckning som anges i delegationsordningen
uppdra åt annan anställd i kommunen att besluta i dennes ställe (vidaredelegation) i
enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 6 § kommunallagen.
Beslut fattade med stöd av vidaredelegation ska endast anmälas till förvaltningschefen. En
aktuell förteckning över av förvaltningschefen beslutad vidaredelegation ska, förutom hos
chefen själv, förvaras hos nämnden.

7. Förkortningar
Följande förkortningar och beteckningar för delegater förekommer i delegationsordning.
FVC
STC
BNAU
BNO
KFU
KC
PC
P-kons
UC
SL
SkF
GyF
GySärF
SärF
VuF

Förvaltningschef
Stabschef
Bildningsnämndens allmänna utskott
Bildningsnämndens ordförande
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
Kommundirektören
Personalchefen
Personalkonsult
Upphandlingschefen
Skollagen (SFS 2010:800)
Skolförordningen (SFS 2011:185)
Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039)
Förordning om gymnasiesärskolan utgår, finns i gymnasieförordningen
Särskoleförordningen utgår, finns i skolförordningen
Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1108)
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Verksamhetsdelegeringar, enligt kommunstyrelsens
förteckning
Ärende

Delegeras till

Möjlighet till
vidaredelegering

Inköp m.m.
1 a Inköpsbeslut (upphandling) genom slutande av
ramavtal för kommunens totala förbrukning.
1 b Inköpsbeslut inom ramen för uppdraget, efter annan
upphandling, vid enstaka inköp, där ramavtal ej
tecknats.
 t.o.m. 3 basbelopp

2

över 3 basbelopp

UC

FVC

Ja. Samråd med UC.

FVC

Samråd med UC.

Antagande av extern konsult.
 t o m 1 basbelopp
 över 1 basbelopp

FVC
BNAU

3

Försäljning av utrustning, inventarier.

FVC

4

Utseende och entledigande av attestanter.

FVC

5

Avskrivning av fordran (kapital, ränta och kostnader)
för varje post.
 upp t.o.m. 20 000 kronor
 över 20 000 kr

FVC
BNO

Övriga ärenden
6

Rätt att befullmäktiga ombud att föra nämndens talan
inför domstol och andra myndigheter samt vid
stämmor och förrättningar av olika slag.

FVC

7

Beslut att avslå framställning om utlämnande av
handling.

FVC

8

Prövning av ärende om avvisande av försent
inkommet överklagande enligt förvaltningslagen.

FVC
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9

Förtroendevaldas utbildning, kurser, konferenser,
studiebesök m.m. inom Sverige som pågår 5 dagar
eller kortare.

BNO

10

Dito utom Sverige eller pågående mer än 5 dagar.

BNAU

11

Beslut i brådskande ärenden på nämndens vägnar
enligt 6 kap, 36 § KL.

BNO

12

Beslut om anskaffande av bensinkort.

FVC

13

Beslut om tilldelning av företagskort.

BNO

14

Beslut om budgetjusteringar av teknisk art mellan
verksamheter inom bildningsnämndens budget

FVC

15. Beslut om styrdokument på förvaltningsnivå som
berör flera förvaltningar så kallade gemensamma
styrdokument
16 Beslut om styrdokument på förvaltningsnivå som
berör den egna förvaltningen så kallade
förvaltningsspecifika styrdokument

KC

17

Respektive delegat

Andra ärenden som till sin art och betydelse är
jämförliga med ovan angivna ärendegrupper.
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Bildningsnämnden som anställningsmyndighet
Delegat
FVC
PC
P-kons
PNAU

Förvaltningschef
Personalchef
Personalkonsult
Personalnämndens arbetsutskott

Anvisning
Siffra efter förkortning/beteckning anger för vilken/vilka befattningar delegeringen avser enligt
följande:
1
2
3
4
5.1
5.2
5.3
5.4

Verksamhetschef
Enhetschefer – rektorer och förskolechefer
Personal på förvaltningskontoret och bemanningsenheten
Personal på enhet
Personal på individuella programmet
Personal på industriprogrammet, teknikprogrammet och teknikcollege
Personal på el-, bygg- och fordonsprogrammet
Personal på hotell- och restaurangprogrammet samt handels- och
administrationsprogrammet
5.5 Personal på samhällsvetenskapsprogrammet
5.6 Personal på naturvetenskaps- och estetiska programmet
5.7 Personal på barn- och fritids- samt omvårdnadsprogrammet
6
Administrativ personal på gymnasieskolorna
7
Administrativ personal på verksamhetsområde förskola - grundskola

Ärende

Delegeras till Möjlighet till
vidaredelegering

Förhandling
1

MBL §§ 14, 38

FVC

2

MBL §§ 11–13.

FVC: 1
FVC: 2–7

Ja

3a. Anställningar med månadslön enligt AB, §16.

FVC: 1
FVC: 2–7

Ja, med undantag för
anställning med
lönebidrag

3b. Anställning högst sex månader av lärare och
förskollärare som saknar utbildning för den
undervisning de ska bedriva.

FVC

Ja

Rekrytering
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3c

Anställning längre än sex månader men högst ett år FVC
av lärare och förskollärare som saknar utbildning
för den undervisning de ska bedriva.

Ja

4.

Provanställning (inte lärare), max 6 mån.

FVC

Samråd med P-kons

5.

Anställning med timlön enligt AB, §16.

FVC:1–7

Ja

*)

5b. Anställning med lönebidrag enligt bestämmelser FVC
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
upp till ett år vid Ekenäs lärcenter syftande till
arbetsmarknadsrehabiliteringsinsats.
6

Anställning av kommundirektör

Vidaredel till enhetschef Via Ekenäs
lärcenter)

KSAU

Överenskommelse om individuell lön (över 50 000 kronor)
7.

Kommundirektör och personalchef

KSAU

8.

Anställning där totallönen fastställs till ett belopp PC efter samråd
överstigande 50 000 kronor/månad med undantag med
dels för lokala lönerevisionsförhandlingar dels för KC: 1–7
befattningarna kommundirektör och personalchef.

Överenskommelse om individuell lön i övrigt
9.

Anställningar med månadslön vid nyanställning
enligt AB, §16.

FVC: 1

Samråd med P-kons

FVC: 2–7

Ja. Samråd med P-kons

10. Anställningar med förändring i månadslön under
pågående anställning., inkl. lönetillägg. *)

FVC: 1–7

Samråd med PC

11. Anställningar med timlön enligt AB, §16.

FVC: 1
FVC: 2–7

Ja

FVC: 1
FVC: 2–7

Ja

12. BEA, PAN och andra så kallade småavtal.
13. Sjuklön enligt AB § 28, mom 29

*)

Efter samråd med Pkons.
*) Besluten enligt punkterna 4, 8, 9 ovan redovisas genom att anställningsbevis och/eller
lönebeslut läggs in i respektive akt och registreras i personalsystemet.
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Förflyttning/omplacering till annan enhet inom verksamhetsområdet
Notera att speciella regler/riktlinjer rörande omplacering återfinns i regelverk ang. återgångsprocess.
14. Beslut i ärendet.

FVC: 1
FVC: 2–7

Ja

15. Förhandling enl. AB, §13 mom. 7

FVC

Ja

16.

FVC

Ja

FVC: 1
FVC: 2–7

Ja. Samråd med Pkons

Arbetstidschema mm

Beordrande av mertid eller övertid

Ledighet
17. Ledighet med lön för enskilda angelägenheter av
vikt enligt AB, §32.
18. Tjänstledighet mindre än 6 månader.
19. Tjänstledighet mer än 6 månader (totalt).
20

Ja

FVC: 1–7

Ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök FVC: 1
hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall enligt FVC: 2–7
AB § 28 mom. 11

21. Ledighet med lön, helt eller delvis för att
genomgå utbildning, enl. AB §26.
22

*) FVC: 1
FVC: 2–7

Ja

FVC: 1–7

Beslut om ledighet utan lön för att bedriva
FVC: 1–7
näringsverksamhet (max 6 mån) enligt lagen om
rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
(1977:1293)

Ledighet för fackligt uppdrag inom ramen för fast FVC: 1
23. facklig tid med lön.
FVC: 2–7
*)

Ja
Avseende ledighet
Lön:
Förhandlingsledare
vid p-enheten.

24. Övrig facklig ledighet med lön.
*)

Ja
Avseende ledighet
Lön:
Förhandlingschef vid
p-enheten.
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25. Fackliga studier med lön.
26. Facklig ledighet utan lön.

Förhandlingschef
*) FVC: 1
FVC: 2–7

Ja

*) Delegeringsbeslut ska redovisas genom att
beslut om ledigheten läggs in i respektive akt och
registreras i personalsystemet.
Semester
27

Möjlighet att byta semesterledighet mot lön

PC

Avtal om bilersättning
28. Avtal om fast och rörlig ersättning enligt bilavtal
(BIRA)

FVC: 1–7

Personalutveckling
Beslut om utbildning, kurser, konferenser m.m. i anställningen högst 5 dagar inom Sverige räknas
som verkställighet
29. Beslut om utbildning, kurser, konferenser m.m. i
anställningen om högst 20 dagar inom Europa
(avser även Sverige dag 6–20).
Övrig utbildning, kurser, konferenser m.m.
beslutas av personalnämnden.

KC för FVC
FVC: 1
FVC: 2–7

Ja

FVC: 1–7

Samråd med P-kons

FVC: 1–7

Samråd med P-kons

FVC: 1
FVC: 2–7

Ja

Avstängning
30. Enl. AB, §10.
Disciplinär åtgärd
31. Enligt AB, §11.
Avveckling
32. Beslut om förkortning av uppsägningstid. Enligt
AB §33 mom 5.
Bildningsförvaltningens delegationsordning
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33. Uppsägning av personliga skäl.

FVC: 1–7

Samråd med P-kons

34. Avskedande vid grovt åsidosättande av
arbetstagares åliggande.

FVC: 1–7

Samråd med P-kons

35

Personalnämnd

Beslut om varsel
*Ordförande i BN tar politiska kontakter med PN och informerar
om övertaligheten. Därefter lägger BIN förslag till varsel till PN.
PN samråder med KSAU innan PN beslutar om varsel.

36. Uppsägning på grund av arbetsbrist, gäller färre
än fem anställda.

FVC: 1–7

Samråd med P-kons

37. Överenskommelse med anställd om avslut av
anställning.

FVC

Samråd med P-kons

Bisyssla
38. Förbud att åta sig bisyssla enligt § 7c i lagen om
offentlig anställning och i AB, §8.

FVC

Distansarbetsavtal
39

Överenskommelse om distansarbetsavtal (inom
fastställda riktlinjer)

FVC

Organisation
40

Ändring av organisationen inom förvaltningen

FVC

41

Inrättande av nya tjänster

FVC

42

Andra ärenden som till art och betydelse är
jämförliga med ovan angivna ärendegrupper.

Resp. delegat

Utdrag ur personalnämndens delegeringsordning
Delegeringsbesluten förtecknas och anmäls till PN.
43

Med bindande verkan för kommunen träffa
PC
förhandlingsöverenskommelser med undantag av
överenskommelser dels i anledning av
förhandling enligt 11–14 och 38§§ i MBL.
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44

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av
lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare.

PC

45

Tvistefråga som rör enskild förvaltning eller
lokalt kollektivavtal om avvikelse från ATL
enligt § 3 i lagen.

FVC efter samråd
med PC

Personalutveckling
46

Beslut om utbildning, kurser, konferenser m.m. i
anställningen om mer än 20 dagar eller utom
Europa.

PNAU

47

Beslut i frågor angående ansökningar om bidrag
till studier enligt fastlagda riktlinjer.

Personalstrateg

48

Rätt att bevilja minskad arbetstid för äldre
anställda som fyllt 61 år och i övrigt i enlighet
med kommunens pensionspolicy.

Pensionsansvarig.
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Verksamhetsdelegeringar – övriga områden
Ärende

Delegeras
till

Möjlighet till
vidaredeleger
ing

A. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
A:1

Erbjudande av förskoleplats (SL 8:3)

FVC

Ja

A:2

Nedsättning eller befrielse från avgift för
barnomsorg.

FVC

Ja

A:3

Avskrivning av fordran upp till ett belopp av 5
000 kr avseende barnomsorg.

FVC

Ja

A:4

Interkommunal ersättning inom barnomsorgen.

FVC

Ja

A:5

Tillhandahållande av barnomsorg utifrån barnets FVC
eget behov, (SL 8:5).

Ja

A:6

Tillhandahållande av barnomsorg för barn med
behov av särskilt stöd (SL8:7).

FVC

Ja

A:7

Avstängning från barnomsorg på grund av
utebliven betalning.

FVC

Ja

A:8

Avgivande av yttrande till statliga myndigheter i BNAU
enskilda elevärenden.
FVC

Ja

A:9

Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling och diskriminering. (SL
6:10 1,2 st) (DL 2:7)

FVC

Ja

B. Grundskola – Grundsärskola - Förskoleklass
B:1

Senareläggning av skolstarten till höstterminen
det kalenderår barnet fyller 7 år (SL 7:10).
Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd (28:12,2)

FVC

Ja

B:2

Beslut om förlängd skolplikt (SL 7:13) och
beslut om tidigare upphörande (SL 7:14).
Besluten kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd (28:12,3)

FVC

Ja
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B:3

Fastställande av läsårsdata (SkF 3:3).

FVC

B:4

Mottagande av elev som ej tillhör skolans
FVC
elevområde (SL9:15,10:30, 11:29). Beslutet kan
överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd (28:12,2)

Ja

B:5

Åtgärder för elever som inte bor hemma. (SL
10:29,3) Beslut kan överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (28:12,5)

FVC

Ja

B:6

Mottagande av elev från annan kommun (SL
FVC
9:13 eller 10:25, 11:25) Beslutet kan överklagas
till Skolväsendets överklagandenämnd (28:12,4)

Ja

B:7

Förlängning av skolplikten. (SL 7:15).

FVC

Ja

B:8

Beslut om mottagande i förskoleklass
FVC
höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år
(SL 7:11)

Ja

B:9

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver
den garanterade undervisningstiden. (SkF 9:3)

FVC

Ja

B:10 Beslut efter förslag av rektorn om fördelning
mellan årskurserna av undervisningstiden. (SkF
9:4)

FVC

Ja

B:11 Fastställande av ämnen inom ramen för elevens
val. (SkF 9:8)

FVC

Ja

B:12 Föreläggande och vite då skolplikten ej
fullgöres (SL 7:23). Beslutet kan överklagas till
Förvaltningsrätten (28:5,4)

BNAU

B:13 Beslut om upphörande av skolplikt vid
stadigvarande vistelse utomlands (SL 7:2)

FVC

B:13 Avgivande av yttrande till statliga myndigheter i BNAU
enskilda elevärenden.
14
FVC
B:14 Annat sätt att fullgöra skolplikt, (SL 24:23 och
15
24). Beslutet kan överklagas till
Förvaltningsrätten (28:5,7)

FVC

Ja

B:15 Beslut i skolskjutsärenden (SL 10:32 ;33)
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten
16
(28:5,5)

FVC

Ja
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B:16 Beslut i skolskjutsärenden – avvikelse från
17
fastställda regler. (SL 10:32 ;33) Beslutet kan
överklagas till Förvaltningsrätten (28:5,5)

FVC

Ja

B:17 Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot
18
kränkande behandling och diskriminering. (SL
6:10 1,2 st) (DL 2:7)

FVC

Ja

B:18 Placering av elev i annan huvudmans skola i
FVC
19
samband med socialförvaltningens placering i
HVB, om kostnaden maximalt motsvarar dubbla
kostnaden om eleven är kvar i kommunen.

Ja

B:19 Placering av elev i annan huvudmans skola i
20
samband med socialförvaltningens placering i
HVB, om kostnaden överstiger dubbla
kostnaden om eleven är kvar i kommunen.

BNAU

C. Speciellt för Grundsärskola
C:1

Beslut i skolskjutsärenden (SL 10:32 ;33)
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten
(28:5,5)
Beslut i skolskjutsärenden – avvikelse från
fastställda regler. (SL 11:31 ;32) Beslutet kan
överklagas till Förvaltningsrätten (28:5,5)

FVC

Ja

FVC

Ja

C:3

Mottagande av elev i grundsärskola (SL 7:5).
Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd (28:12,1)

FVC

Ja

C:4

Mottagande av elev från annan kommun (SL
11:25) Beslutet kan överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (28:12,4)

FVC

Ja

C:5

Placering av elev i träningsskola
(SL 11:3).

FVC

Ja

C:2

D. Gymnasieskola
D:1

Fastställande av läsårsdata (GyF 3:2).

D:2

Beslut att elevs utbildning på nationellt program FVC
får avvika från vad som gäller för programmet.
(SL16:14)
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D:3

Beslut om sökande är behörig och ska tas emot.
(SL 16:36 respektive 17:14) Beslutet kan
överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd (28:12,7)

FVC

Ja

D:4

Förlängning av preparandutbildning till två år.
(SL17:5)

FVC

Ja

D:5

Minskning av introduktionsprogram (SL17:6)

FVC

Ja

D:6

Fastställande av individuell studieplan på
introduktionsprogram. (17:7)

FVC

Ja

D:7

Mottagande av elever, som uppfyller
behörighetskrav för ett yrkesprogram, till
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.
(17:11)

FVC

Ja

D:8

Beslut om sökande är behörig och ska tas emot
till programinriktat individuellt val eller till
yrkesintroduktion. (SL17:14)

FVC

Ja

D:9

Beslut om att elev ska hålla sig med enstaka
egna hjälpmedel respektive svara för smärre
kostnader (SL 15:17).

FVC

Ja

D:10 Yttrande över ansökan om att få studera i annan FVC
kommun (SL 16:48).

Ja

D:11 Avgivande av yttrande till statliga myndigheter i BNAU
enskilda elevärenden.
FVC
D:12 Ekonomiskt stöd till inackordering (SL 15:32).
Kan överklagas till Förvaltningsrätten (28:5,6)

FVC

D:13 Avstängning (SL 5:17 och 19). Beslutet kan
överklagas till Förvaltningsrätten (28:5,3)

BNAU

D:14 Teckna avtal med kommunerna i Östergötland
avseende gymnasieskolan

BNO

D:15 Tillstyrka eller avslå ansökan om fri kvot till
gymnasieskolan

BNAU

D:16 Beslut om att en sökande till ett nationellt
program som saknar godkänt betyg i engelska
men uppfyller övriga behörighetskrav ändå ska
anses behörig. (16 kap 32§ Skollagen)

FVC
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D:17 Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling och diskriminering. (SL
6:10 1,2 st) (DL 2:7)

FVC

Ja

D:18 Placering av elev i annan huvudmans skola i
FVC
samband med socialförvaltningens placering i
HVB, om kostnaden maximalt motsvarar dubbla
kostnaden om eleven är kvar i kommunen.

Ja

D:19 Placering av elev i annan huvudmans skola i
samband med socialförvaltningens placering i
HVB, om kostnaden överstiger dubbla
kostnaden om eleven är kvar i kommunen.

BNAU

E. Gymnasiesärskola
E:1

Fastställande av läsårsdata (GyF 3:2).

FVC

E:2

Beslut om att fördela utbildningen på längre tid
än fyra år. (SL 18:5)

FVC

Ja

E:3

Fördelning av undervisningstid över läsåren
(GyF 13:6)

FVC

Ja

E:4

Beslut i skolskjutsärenden – avvikelse från
fastställda regler. (SL 19:20,21) Beslutet kan
överklagas till Förvaltningsrätten (28:5,5)

FVC

Ja

E:5

Tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan (SL 18:8) Beslutet kan
överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd d (28:12,8)

FVC

Ja

E:6

Antagning av elev i gymnasiesärskola (SL
18:9).

FVC

Ja

E:7

Mottagande av elev från annan kommun (SL
19:13)

FVC

Ja

E:8

Fastställande av plan för specialutformade
program och programmål. (19:4)

FVC

Ja

E:9

Avstängning (SL 5:17 och 19). Rektor har viss
beslutanderätt. Beslut kan överklagas till
Förvaltningsrätten (28:5,3)

BNAU

E:10 Avgivande av yttrande till statliga myndigheter i BNAU
enskilda elevärenden.
FVC
Bildningsförvaltningens delegationsordning
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E:11 Teckna avtal med kommunerna i Östergötland
avseende gymnasiesärskolan

BNO

E:12 Beslut om att utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling. (SL 6:10 1,2 st)

FVC

Ja

F. Kommunal vuxenutbildning – Särvux – Svenska för invandrare –
Påbyggnadsutbildning
F:1

Beslut om att hjälpmedel skall anskaffas av
eleverna själva på egen bekostnad (SL20:7)

FVC

Ja

F:2

Avstängning (SL 5:17 och 19). Rektor har viss
beslutanderätt. Beslut kan överklagas till
Förvaltningsrätten (28:5,3)

BNAU

F:3

Beslut att utbildningen ska upphöra (SL 20:9)
Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd (28:12,10)

FVC

Ja

F:4

Beslut rörande mottagande av elev till
Kommunal vuxenutbildning i hemkommun och
annan kommun (SL 20:13:14:22)
Beslut kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd (28:12,9)

FVC

Ja

F:5

Antagning av elev till särskild utbildning för
vuxna på gymnasial utbildning (SL 21:7).
Beslut kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd d (28:12,9)

FVC

Ja

F:6

Beslut att den särskilda utbildningen ska
FVC
upphöra (SL 21:9) Beslutet kan överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd d (28:12,10)

Ja

F:7

Teckna avtal med kommunerna i Östergötland
avseende Vuxenutbildningen

BNO

F: 1 Utbildning i svenska för invandrare
F1:1 Avstängning (SL 5:17 och 19). Rektor har viss
beslutanderätt. Beslut kan överklagas till
Förvaltningsrätten (28:5,3)

BNAU

F1:2 Beslut om att utbildningen på kurs ska upphöra. FVC
(SL 20:9). Beslut kan överklagas till
Skolväsendets överklagandenämnd (28:12,10)

Bildningsförvaltningens delegationsordning
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F1:3 Ta emot person till utbildning i svenska för
invadrare (20:33).

FVC

Ja

G. Konsumentverksamhet
G:1

Upprättande av avtal om hemsändningsbidrag.

FVC

Ja

G:2

Ansökan om statsbidrag avseende
hemsändningsbidrag.

FVC

Ja

H. Fritids- och kulturverksamhet
H:1

Registrering och tillståndsgivning enligt
lotterilagen.

FVC

Ja

H:2

Beviljande av föreningsbidrag enligt fastställda
normer för barn- och ungdomsföreningar.

FVC

Ja

H:3

Bidrag för finansiering av allmänkulturell
verksamhet

FVC

Ja

H:4

Fastställande av regler för bidrag till
studieförbunden.

BN

H:5

Fastställande av regler för bidrag till
kulturföreningar.

BN

H:6

Fastställande av regler för bidrag till
kulturevenemang/arrangemang.

BNKFU

H:7

Utser ansvariga för inköp, inom givna ramar, av BNAU
konst till kommunen.

H:8

Beslutar inom givna regler om konstnärlig
utsmyckning av nyuppförda och renoverade
byggnader.

H:9

Godkänner avtal med föreningar om drift av
BNKFU
fritidsgårds verksamhet och mindre idrotts- och
fritidsanläggningar.

H:10 Beslutar om avvikelser från fastställd
säsongslängd för idrotts- och
fritidsanläggningar.

BNAU

BNKFU
FVC

H:11 Beslutar om avvikelser från fastställda taxor och FVC
avgifter inom fritidsområdet.
Bildningsförvaltningens delegationsordning
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H:12 Beviljande av årsanslag till föreningar inom
gruppen ”Kulturföreningar”.

FVC

Ja

H:13 Driftkostnader för museiverksamhet.

FVC

Ja

H:14 Upplåtelse av Dubergska gården.

FVC

Ja

H:15 Driftskostnader för Dubergska gården.

FVC

Ja

H:16 Investerings-/anläggningsbidrag till
föreningsdrivna anläggningar

BNKFU

I. Övriga delegeringar
I:1

Anordnande av särskild undervisning för elever
placerade på HVB-hem/motsvarande på grund
av sjukdom m.m.

FVC

I2

Beslut i skolskjutsärenden – avvikelse från
fastställda regler.

FVC

Ja

I:3

Upprättande av förslag till beslut till
kommunstyrelsen avseende utdelning ur fonder.
- Skolfonder.
- J A Nordstens donation (fritid).
- K O F Johansson i Grissjötorp donationsfond
(kultur).
- Motala Sparbanks jubileumsfond till läsestuga.
- Biblioteksfonden (Tjällmo bibliotek).

FVC
FVC
FVC

Ja
Ja
Ja

FVC
FVC

Ja
Ja

I:4

Upprättande av och beslut om avtal med andra FVC
kommuner/institutioner etc. angående placering
av barn/elever.

Ja

I:5

Beslut om interkommunala ersättningar och
ersättningar till fristående skolor inom
områdena barnomsorg, grundskola, särskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning.

FVC

Ja

I:6

Arbetsmiljöansvaret inom förvaltningen.

FVC

Ja

I:7

Uppdrag att arbeta med systematiskt
arbetsmiljöarbete.

FVC

Ja

I:10

Utseende av arkivredogörare inom
bildningsförvaltningen.

FVC

Bildningsförvaltningens delegationsordning
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I:11

Beslut om och utbetalning av initial ersättning
FVC
för flyktingar enligt Förordning (2010:1122) om
statlig ersättning för vissa utlänningar § 15–17

Ja

I:12 – I:15 har utgått, BN 20160615
I:16
12
I:17
13

Omprövning av beslut enligt 27 § FvL

FVC

Ja

Överlämnande av överklagan samt övriga
handlingar i ärende till den myndighet som ska
pröva överklagan enligt 25§ FvL

FVC

Ja

I:18
14

Lämna yttrande till förvaltningsdomstolar när
enskild överklagar delegats beslut 13 § FvL

FVC

Ja

I:19
15

Överklaga beslut av förvaltningsdomstol, lämna FVC
yttrande samt begära inhibition.

Ja

I:20
16

Beslut om fördelning av förstärkningsresurser,
elevassistenter och SvA (Svenska som andra
språk)

Ja

I:21
17

Teckna avtal/överenskommelser om nya former FVC
av arbetsmarknadsåtgärder

I 22
18

Förlänga avtal/överenskommelser om nya
former av arbetsmarknadsåtgärder

FVC

Ja

I:23
19

Behörig att underteckna ansökningar om
statsbidrag och andra förekommande bidrag

FVC

Ja

I:24
20

Delegering av det samlade ledningsansvaret
FVC
inom skolhälsovården (inom bildningsnämndens
verksamhetsområde) enligt bestämmelser i
Hälso- och sjukvårdslagen § 28–30.

Ja

I:25
21

Överklaga beslut av Migrationsverket angående FVC
återsökning av statliga ersättningar samt lämna
yttranden.

Ja

I:26
22

Teckna avtal med universitet och högskolor för
lärarkandidater

FVC

Ja

I:27

Personuppgiftsombud

FVC

Ja

Bildningsförvaltningens delegationsordning
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