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När flera befattningshavare anges i förteckningens kolumn för lägsta nivå för beslut, exempelvis R/Ec, beslutar delegaterna inom
respektive ansvarsområde
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Övergripande ärenden
010
Teckna samverkansavtal och liknande med
myndigheter, kommuner, regioner och motsvarande

D

a) Teckna avtal om förlängning av pågående
samverkansavtal med kommuner, landsting och
motsvarande

Ac ALE

016 d
Beslut om vem som ska erbjudas omsorg

SFS 2020:115
14, 15, 17, 19 §§.
Föreskrift (2020:3) om
omsorg för barn med
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet,
MSBFS 2020:3

Ec My

017 b

Skollagen (2010:800),
Skolförordningen
Beslut, för en skolenhet som hålls öppen, om
(2011:185)
Gy D
Lag (SFS 2020:148) om
− ändrade lärotider
tillfällig stängning …
− undervisningens utformning (fjärr- och/eller
Förordning (SFS
distansundervisning)
− överlämning av uppgifter som avser undervisning 2020:115) om utbildning
i vissa skolformer … 5,
på entreprenad
7, 9, 11 a, 11 b, 11 c §§

Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet
624 – ny punkt

Ansökan till Skolinspektionen om godkännande av
enhet som utför distansutbildning

SL 22 kap 9 §
SF 5 b kap

Kan även gälla kommuner/motsvarande och myndigheter i utlandet.
Avser förvaltningsövergripande samverkansavtal.
Anmälan

Huvudmannen får, om det är nödvändigt, begära att behovet av
omsorg styrks med intyg från verksamhetsutövaren.
Till föreskriften MSBFS 2020:3 från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap finns även allmänna råd (MSBFS 2020:4) om omsorg
för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.
Beslut får inte överklagas
Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 30 juni 2021
Tidsbegränsad giltighetstid till och med juni 2021.
Beslut får inte överklagas. Beslut ska anmälas till
utbildningsnämnden

Anmälan

Gr D
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Personalärenden

1002

Anställningar, vikariatsförordnanden och
förändrad tjänstgöringsgrad för befattningar
avseende

AB § 4, 5
LAS 4, 5 §§

a) personal direkt underställd förvaltningschef

D

b) personal direkt underställd avdelningschef eller
grundskolechef med områdesansvar/
gymnasiechef med områdesansvar

SL 2 kap

Ac/Gr OA/Gy OA

c) personal direkt underställd rektor eller
enhetschef

SL 2 kap

Ac ALE/R/Ec

d) personal direkt underställd biträdande rektor,
biträdande enhetschef, administrativ chef,
föreståndare elevhem eller annan anställd på
befattning med formellt arbetsgivaransvar

SL 2 kap

Ac ALE/Bitr R/
Bitr Ec/Adm chef/
F Eh//Motsvarande
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Arbetsledande befattningar inom reguljär organisation, där
förhandlingsskyldighet föreligger, anmäles.
Anmälan till nämnd ska också gälla för beslut om anställning av
lärarbefattningar (exempelvis lärare, förskollärare, förstelärare,
lektorer) för sex månader eller mer, men där förhandlingsskyldighet
inte föreligger.
För beslut om anställning krävs att delegaten har budgetansvar.
Vederbörande beslutsdelegat fattar även beslut om entledigande.
Anställning av person som fyllt 67 år ska alltid vara
tidsbegränsad. Före sådan anställning ska samråd ske med Hrkonsult.
I SL 2 kap regleras vilka som huvudmännen får använda i
undervisning i skolväsendet samt anställning av lärare och
förskollärare. Beslut om tillsvidareanställning av obehöriga
modersmålslärare vid Språkcentrum fattas av Ac ALE.

Ekonomiärenden
1131 – ny lydelse
Upphandla och teckna avtal avseende skolmåltid
a) upp till ett belopp för hela det uppskattade
kontraktsvärdet (inklusive eventuell avtalsförlängning) om 20 000 000 kronor
b) belopp överstigande 20 000 000 kronor, upp till
50 000 000 kronor

LOU,
Stadens och förvaltningens riktlinjer

R

Gr D/Gy D
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Anmälan till nämnd vid närmast påföljande sammanträde när
beloppen överstiger 150 000 kronor.
Innefattar att besluta om upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut, teckna och förlänga avtal, samt förändringar och tillägg
till avtal. R samråder med Gr OA/Gy OA och stämmer av med
ekonomienheten. Mall för förfrågningsunderlag vid upphandling
av skolmåltider ska användas.
I förekommande fall efter samråd med fastighetsägaren. Vid
upplåtelse av tillagningskök ska samråd ske med lokaljurist.
Överenskommelse om avstående från det indirekta besittningsskyddet
ska alltid träffas, och vid behov godkännas av hyresnämnden. Den
som tecknat avtal ser till att en giltig överenskommelse om avstående
från det indirekta besittningsskyddet träffas. ser till att handlingar
insänds till hyresnämnden. Verkställighet.
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1162
Tilläggsbelopp för ersättning till huvudman för
pedagogisk omsorg
Överklagande
Yttrande vid överklagande

SL 25 kap 11, 13-14 §§ Ec My

SL 28 kap 5 § punkt 9

Handläggare
överklaganden Fs

1167 - ny
Beslut om vikarieersättning till
stadsdelsförvaltningar och fristående förskolor

Stadens beslut och
anvisningar

Anmälan, generellt
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i
behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
Beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
Anmälan

Ec My

Regler för statsbidrag,
samt stadens beslut och Ec My
anvisningar

1175
a) Ansökan om och rekvisition av statsbidrag, samt
överklagande av beslut om statsbidrag
b) Ansökan om statsbidrag
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Anmäls i samband med tertialrapport och verksamhetsberättelse

1166
Beslut om bidrag till fristående förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg med hög hyra

Kommentar

2020-12-17

Ac ES
SFS 2014:854 11 kap
1-4, 9 §§

Gy D

Sida 4 (4)

Anmäls i samband med tertialrapport och verksamhetsberättelse

Vid statsbidragshantering i Skolverkets databas för statsbidrag är
Ac ES ombud enligt Skolverkets definition. Ombudet utser
representanter med rätt att påbörja, hantera och skicka in ett
specifikt bidragsärende.
Gäller vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
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