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004
Justering av förvaltningsorganisationen

D

014 – ny punkt
KL 7 kap 5 §

D

2019-04-04
Kommentar
Bilaga 1
Nämnden beslutar om avdelningsindelning, benämningar på avdelningar samt vilka ansvarsområden som respektive avdelning ska ha.
Direktören fastställer vilka enheter som ska finnas inom resp.
avdelning. (UtbN 2001-06-19)
Direktören beslutar om justering som gäller förvaltningens enheter
samt flytt av funktioner mellan avdelningar. Verkställighet. Jfr 1001
Gäller såväl domstolar som myndigheter.
Anmälan

Beslut att överklaga dom eller beslut som rör
ärenden inom nämndens verksamhetsområde samt
avge yttrande vid överklagande

Gäller inte sådana yttranden där särskild delegat finns angiven på
annan plats i delegationsordningen eller där delegeringsförbud gäller
enligt KL 6 kap 38 §.

015 – ny punkt

Gäller förvaltningsutlåtanden eller kontorsyttranden till myndigheter
och organisationer
Anmälan

Besvara remisser och skrivelser av enkel art

KL 7 kap 5 §

D

Gäller inte sådana yttranden där särskild delegat finns angiven på
annan plats i delegationsordningen eller där delegeringsförbud gäller
enligt KL 6 kap 38 §.
401
Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan
samt beslut att skriva ut barn från grundsärskolan

SL 7 kap 5 §

Ec U

Beslut, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till
barnets bästa, att ett barn ska tas emot i
grundsärskolan, utan barnets vårdnadshavares
medgivande

SL 7 kap 5 § 3 st

Ec U

Överklagande
Yttrande vid överklagande

SL 28 kap12 § punkt 1

Handläggare
överklaganden U

Förkortningar
KL
Kommunallagen (SFS 2017:725)
SL
Skollagen (SFS 2010:800)

D
Ec U

Direktören
Chefen för uppföljningsenheten

Avser hemkommunens prövning av om ett barn ska tas emot i
särskolan under sin skolpliktstid. Beslut ska föregås av utredning.
Vid utskrivning av elev från grundsärskolan ska övergång ske till
grundskolans kursplaner.
För en inflyttad elev som folkbokförs i Stockholms stad ska frågan
om mottagande i grundsärskolan prövas på nytt.
Anmälan. Beslut får överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd.
Anmälan Beslutet får överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd.
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