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Revidering av utbildningsstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut
Föreliggande ändringar till utbildningsstyrelsens delegationsordning godkänns.

Beslutsnivå
Utbildningsstyrelsen

Bakgrund
Under senare år har det skett en rad lagändringar som gäller skolan. 2010 antogs en ny
skollag (2010:800) och en ny gymnasieförordning (2010:2039). 2011 togs en ny
förordning om vuxenutbildning (2011:1108) som ersätter förordning om kommunal
vuxenutbildning (1992:403). From 2013 gäller ny lagstiftning för gymnasiesärskolan.
Alla dessa lagar har ändrats under 2014. Utbildningsstyrelsens delegationsordning
uppdaterades senast 2013.

Ärendebeskrivning
Utbildningsstyrelsens delegationslista är i behov av justering på ett antal punkter för att
stämma överens med gällande lagstiftning och vara bättre lämpad för verksamheten. I
den tidigare delegationsordningen fanns det två parallella lagstiftningar för gymnasiet,
en som gällde för elever som påbörjat sin utbildning före och en för elever som påbörjat
sin utbildning efter 1 juli 2011. Nu när elever som påbörjat sin utbildning före 1 juli
2011 har tagit sin examen har den rubriken och de punkter som åsyftade tidigare
lagstiftning tagits bort genom revideringen. För att öka lättillgängligheten har en rubrik
lagts till ”Utbildning inom alla verksamheter” där gemensamma punkter för förskola,
annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola,
gymnasiesärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning har samlats. Med anledning av
ovanstående har punktnumreringarna ändrats och rubriker tagits bort. Det är främst
gymnasiet, gymnasieskolan, vuxenutbildning och SFI där ändringar sker. SFI ingår i
förslaget i kommunal vuxenutbildning då lagstiftning inom området har ändrats.
För att förtydliga delegationsordningen gällande ansökningar och gränsen mellan
verkställighet och delegation föreslås en ändring punkt 2.11 som ersätter tidigare 2.11.
Lagrumshänvisningar har också justerats för en rad delegationspunkter för att stämma
överens med reviderad lagstiftning samt smärre ändringar i språk och layout har gjorts.

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Växel 08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se • Org.nr. 01-212000-0035

Tjänsteskrivelse
Diarienummer

14US/0270

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Handling
Föreliggande tjänsteskrivelse 2014-09-11
Utbildningsstyrelsens delegationsordning
Förslag till reviderad delegationsordning

Biläggs/Biläggs ej
Ja
Ja
Ja

Sändlista för beslutsexpediering
Författningssamlingen
Samtliga chefer inom utbildningsstyrelsen verksamheter

Pia Andersen
Produktionschef

Anna Boman
Biträdande produktionschef

Sid 2(2)

