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Ändringar i delegationsordning för
utbildningsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till ändring i
delegationsordning för utbildningsnämnden i enlighet med
utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Utbildningsnämnden delegerar samtliga beslut i delegationsordningen till utbildningsdirektören.
Utbildningsdirektören beslutar om vidaredelegation.
3. Chefen för avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa
utses till lex Sarah-ansvarig.
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Sammanfattning
Enligt kommunallagen får en kommunal nämnd delegera sin
beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden till en
anställd i kommunen.
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Ärendegrupperna 302 och 303 i delegationsordningen föreslås utgå,
stadsdelsnämnderna ansvarar för beslut som gäller stockholmsbarn i
annan kommuns förskola och barn från annan kommun till stadens
förskola. Uppdateringar föreslås i ärendegrupperna 405 om
uppskjuten skolplikt, 406 om skolpliktens förlängning, 407 om
skolpliktens upphörande samt i 505, 610, 724 och 1157 om
skolskjuts. I ärendegrupp 412 läggs förskoleklass till. 415 ändras till
att gälla beslut att minska eller öka antal paralleller i befintliga
årskurser i en skola. Nya ärendegrupper 410 a och 417 föreslås, om
föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter att se
till att barn fullgör sin skolplikt samt medgivande att fullgöra
skolplikten på annat sätt.
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En ny ärendegrupp 901 a föreslås om företrädare för utbildningsnämnden som vårdgivare för habiliteringen vid RgRh Stockholm
samt om ansvar för RgRh:s elevhem. Med anledning av reglering
kring lex Sarah föreslås nya ärendegrupper 903-908.
Skolors möjlighet att begära ekonomisk ersättning för skadade eller
förkomna lärverktyg föreslås regleras i en ny ärendegrupp 1174 a
och förtydliganden föreslås i den befintliga 1174.
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner förslaget till ändringar i delegationsordningen.
Bakgrund
Enligt kommunallagen (SFS 2017:725) 7 kap. 5 § får en kommunal
nämnd delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av
ärenden till en anställd i kommunen. Nämnden får uppdra åt en
förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta
beslut, och överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd
inom kommunen att fatta beslut (7 kap. 6 §).
Detta tjänsteutlåtande innehåller förslag till ändringar i den
delegationsordning för utbildningsnämnden som senast
uppdaterades genom nämndens beslut den 17 februari 2022.
Ärendet
Nedan anges de ändringar i delegationsordningen som förvaltningen
föreslår och som framgår i bilaga 1.
Förordning om utbildning ... vid spridning av viss smitta
Utbildningsnämnden beslutade flera gånger under 2020 och 2021
om tillägg i delegationsordningen med anledning av ändringar i
förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Förordningen
gällde till och med den juni 2021, men giltighetstiden förlängdes
genom SFS 2021:128 till och med den 31 juli 2022. I ärendegrupperna 016, 016 a - 016 e, 017, 017 a samt 017 b är den
begränsade giltighetstiden angiven i kommentaren. Om inget
inträffar som gör att giltighetstiden förlängs ytterligare kommer de
att tas bort ur delegationsordningen efter den 31 juli 2022.
Förskola
I delegationsordningen handlar ärendegrupperna 302 och 303 om
beslut som gäller stockholmsbarn som ska till annan kommuns
förskola och barn från annan kommun till stadens förskola. Sådana
ärenden hanteras inte längre inom utbildningsförvaltningen,
ansvaret vilar på respektive stadsdelsnämnd. Förvaltningen föreslår
att ärendegrupp 302 och 303 utgår ur delegationsordningen.
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Skolplikt och rätt till utbildning
Ärendegrupperna 405 om uppskjuten skolplikt, 406 om skolpliktens
förlängning och 407 om skolpliktens upphörande har förtydligats
genom att text om överklagande har flyttats. Lägsta nivå för beslut
är oförändrade.
En ny ärendegrupp 410 a föreslås om föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter att se till att barn fullgör sin
skolplikt. I likhet med andra ärenden (ärendegrupp 107 och 108) om
föreläggande som utbildningsnämnden har delegerat omfattar
delegeringen inte att förena ett föreläggande med vite, något som
alltjämt ankommer på nämnden. Som lägsta beslutsnivå föreslås
chefen för enheten för ersättning och skolplikt. Yttranden till
förvaltningsdomstol efter överklagande av dessa beslut föreslås
delegeras till handläggare på enheten för ersättning och skolplikt
med ansvar för överklaganden.
I ärendegrupp 412 anges lägsta nivå för beslut enligt skolförordningen (2011:185) 4 kap. 2 § om mottagande i grundskola eller
grundsärskola av barn som anses bosatta i utlandet, på begäran av
barnets vårdnadshavare eller i andra fall. Reglerna gäller även
mottagande i förskoleklass vilket föreslås läggas till.
Ärendegrupp 415 gäller förändring av organisationen avseende
överföring av årskurser mellan grundskolor. Lägsta nivå för beslut
är grundskoledirektören. En förändring föreslås som innebär att det
förtydligas att det är beslut att minska eller öka antal paralleller i
befintliga årskurser i en skola som delegeras. Grundskoledirektören
är lägsta nivå för beslut. Beslut ska fattas efter samråd med chefen
för lokalenheten. I kommentaren föreslås anges att stadieindelning
på en skola inte är delegerat, det ska beslutas av
utbildningsnämnden.
En ny ärendegrupp 417 föreslås som gäller ärenden om medgivande
att fullgöra skolplikten på annat sätt, enligt skollagen 24 kap. 23 §.
Som lägsta beslutsnivå föreslås chefen för enheten för ersättning
och skolplikt. Den föreslagna delegeringen omfattar inte ärenden
där sådant medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt ska
lämnas. Om förvaltningens förslag är att medgivande ska lämnas,
ska alltså ärendet även fortsättningsvis tas upp vid sammanträde
med utbildningsnämnden. Däremot kan förvaltningen, på nämndens
vägnar, handlägga och avsluta ärenden där medgivande inte ska
lämnas av något skäl.
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Skolskjuts
Ärendegrupperna 505, 610 och 724 a gäller skolskjuts för förskoleklass, grundskola och grundsärskola respektive gymnasiesärskola.
De föreslås förtydligas så att det framgår att alla ärenden om
skolskjuts är delegerade och vilka ärenden som ska avgöras av
vilken delegat. Lägsta nivå för beslut är oförändrade.
Sedan tidigare har ärendegrupp 724 utgått och därför föreslås att
724 a i stället får numreringen 724.
Ärendegrupp 1157 korrigeras då det felaktigt har angivits att skollagen ger möjlighet att överklaga beslut om de skolskjutskostnader
som elevens hemkommun i vissa fall ska ersätta staden för. Om
staden och elevens hemkommun inte är överens får en sådan tvist
avgöras av allmän domstol.
Habilitering och elevhem vid RgRh Stockholm
Riksgymnasiet för Rörelsehindrade (RgRh) Stockholm bedrivs av
Stockholms stad på uppdrag av Specialpedagogiska Skolmyndigheten och erbjuder skola och habilitering. De habiliteringsinsatser
som erbjuds är att anse som hälso- och sjukvård och verksamheten
ska följa tillämpliga författningsbestämmelser. Habiliteringen har
ett eget och självständigt uppdrag att erbjuda insatser till sin
målgrupp patienter och ska inte ersätta elevhälsan som eleverna
enligt skollagen ska ha tillgång till på sin skola.
För elever vid RgRh Stockholm finns även elevhem. Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över elevhemsboendet.
Utbildningsnämnden är vårdgivare för habiliteringens insatser vid
RgRh Stockholm och ansvarig för verksamheten vid elevhemmet.
Stadens gymnasieskolor är indelade i 3 områden. Gymnasiecheferna
leder och ansvarar för varsitt område. Förvaltningen föreslår att det
i delegationsordningen förs in en ärendegrupp 901 a där det anges
att gymnasiechefen för gymnasieområde 1 är huvudmannarepresentant och företräder utbildningsnämnden som vårdgivare.
Detta är med utgångspunkt i kvalitets- och ledningssystemen för
habiliteringen vid RgRh Stockholm respektive för elevhem vid
RgRh Stockholm. Uppdateringar i kvalitets- och ledningssystemen
behandlas av utbildningsnämnden den 9 juni 2022 i samband med
tertialrapport 1, diarienummer 1.2.2–3496/2022.
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Lex Sarah
I ett annat ärende till utbildningsnämnden den 9 juni 2022, med
diarienummer 7.2.1–949/2022, beskrivs en lokal rutin för
rapportering enligt lex Sarah. Rutinen gäller för sådan verksamhet
som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-

Tjänsteutlåtande
Sida 5 (7)

hindrade (LSS, 1993:387). För utbildningsnämndens del avser det
korttidstillsyn, KTT, som på uppdrag av stadsdelsnämnder och
andra kommuner tillhandahålls på ett antal skolor.
Utbildningsnämndens rutin är en lokal tillämpning av de riktlinjer
som beslutats av kommunfullmäktige, där det anges att nämnden
ska utse någon/några som ansvarar för att ta emot rapporter. Den
personen har också ansvar att se till att åtgärder vidtas utan dröjsmål
för att avhjälpa och snarast utreda missförhållanden eller den
påtagliga risken för missförhållande. I Stockholms stad har
personen benämningen lex Sarah-ansvarig. Förvaltningen föreslår
att chefen för avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa, Ac
ALE, utses till lex Sarah-ansvarig.
I delegationsordningen föreslås nya ärendegrupper 903–908 där lex
Sarah-ansvarig samt de beslut som fattas av lex Sarah-ansvarig
framgår. I ärendegrupp 904 gäller det beslut att inleda en utredning
och i ärendegrupp 905 beslut att avsluta en utredning. I ärendegrupp
906 gäller det anmälan av allvarligt missförhållande eller påtaglig
risk för allvarligt missförhållande till IVO. Beslut att avskriva ett
ärende när det är uppenbart att rapporten inte rör ett missförhållande
enligt lex Sarah regleras i ärendegrupp 907. I ärendegrupp 908
regleras uppdatering av den lokala rutinen.
Beslut enligt 905, 906, 907 och 908 ska anmälas till
utbildningsnämnden.
Ersättning för skadade eller förkomna lärverktyg
Förvaltningen har sett över befintligt stödmaterial avseende
möjligheten för stadens skolor att begära ekonomisk ersättning när
material som lånats ut till elever i undervisningen förkommit eller
skadats. Anvisningar godkändes av utbildningsnämnden den
17 februari 2022, diarienummer 7.2.1–4748/2021.
En ny ärendegrupp 1174 a för krav på ersättning från enskilda
utifrån skadeståndsrättsliga principer föreslås införas i delegationsordningen. Där regleras vad som gäller när en enskild (elev) på
grund av vårdslöshet eller med avsikt skadat, förstört eller förlorat
ett lånat lärverktyg (digital enhet eller biblioteksmedier). Som nivå
för beslut att begära ersättning föreslås rektor för grundskola
respektive administrativ chef för gymnasieskola.
Utbildningsdirektören har den 12 maj 2022 beslutat om vilka
ersättningsbelopp som ska gälla för förkomna eller skadade
biblioteksmedier, och en hänvisning läggs in i kommentaren till
1174 a. Ersättningsbelopp för läromedel respektive digitala enheter
beslutas i det enskilda fallet på den enskilda skolan.
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Sedan tidigare regleras i delegationsordningens ärendegrupp 1174
vem som kan besluta om att ställa krav på ersättning från enskilda
med anledning av skadegörelse, stöld med mera. Förtydligande om
att det gäller ärenden enligt brottsbalken föreslås i den befintliga
1174, liksom en höjning från 2 000 kronor till 4 000 kronor av det
belopp som anges för att skolan ska samråda med stadens juridiska
avdelning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i
samverkan med avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa,
grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Ärendet kommer att behandlas av den fackliga samverkansgruppen
den 31 maj 2022. Funktionshinderrådet kommer att få möjlighet att
behandla ärendet vid sammanträdet den 1 juni 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Konsekvenser för barn och barns rättigheter och för
jämställdhet
Förvaltningen bedömer att de föreslagna tilläggen i delegationsordningen inte kommer att ha negativa konsekvenser för barn och
barns rättigheter eller för jämställdhet.
Delegationen är likvärdig oavsett kön.
Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden
godkänner förslag till ändringar i delegationsordningen.
Utbildningsnämnden delegerar samtliga beslut i
delegationsordningen till utbildningsdirektören.
Utbildningsdirektören beslutar om vidaredelegation.
Förvaltningen föreslår att chefen för avdelningen för stöd kring
lärande och elevhälsa, Ac ALE, utses till lex Sarah-ansvarig.
Ändringarna framgår i bilaga 1 där förteckningen är disponerad
enligt följande. I vänsterkolumnen anges vilka ärenden eller ärendegrupper som avses. I andra kolumnen lämnas i förekommande fall
hänvisning till lagrum, författning med mera. Av tredje kolumnen
framgår lägsta nivå för delegat/beslutande i ärendet i fråga. I en
fjärde kolumn framgår det om ett beslut ska anmälas eller inte,
genom att där anges Ja/Nej. Högerkolumnen är avsedd för
kommentarer.
Bilaga 2 innehåller en lista över förkortningar som används.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Tjänsteutlåtande
Sida 7 (7)

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
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