Sammanträdesprotokoll
Nr 6/2021
Sida 32 (50)
2021-06-17

§ 15

Ändring i delegationsordningen för utbildningsnämnden
Beslut

1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till ändring i
delegationsordning för utbildningsnämnden.
2. Utbildningsnämnden ger chefen för Stockholms stads
serviceförvaltning, Charlotte Goliath, befogenhet att beordra
utbetalning av pengar för utbildningsförvaltningen samt rätt
att utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare.
Ärendet

Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 25
maj 2021, dnr 1.3.2-1408/2021.
Enligt kommunallagen får en kommunal nämnd delegera sin
beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden till en
anställd i kommunen. För utbildningsnämnden finns detta
samlat i delegationsordningen. Utifrån förändrad lagstiftning
med mera föreslår förvaltningen ändringar i
delegationsordningen. Främst gäller det ärendegrupperna 016 –
017 b som grundas på förordning (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av
viss smitta. De får förlängd giltighet till och med den 31 juli
2022.
För fjärr- eller distansundervisning som inte har sin grund i
pandemin föreslås nya ärendegrupper 625 och 757 om beslut för
en viss skola att använda fjärrundervisning. Som beslutsfattare
föreslås grundskoledirektören respektive gymnasiedirektören.
En ny ärendegrupp 758 om ansökan för att få utföra gymnasieeller gymnasiesärskoleutbildning på distans föreslås, med
gymnasiedirektören som beslutsfattare. För att underlätta
skolors inköpsadministration föreslås att ärendegrupp 1128 om
IT-utrustning utökas med två beslutsnivåer.
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förslaget till ändringar i delegationsordningen.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning
i samverkan med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen
och avdelningen för utveckling och samordning.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 8 juni 2021.
Utbildningsnämnden
stockholm.se

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:
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1. Utbildningsnämnden godkänner förslag till ändring i
delegationsordning för utbildningsnämnden.
2. Utbildningsnämnden ger chefen för Stockholms stads
serviceförvaltning, Charlotte Goliath, befogenhet att beordra
utbetalning av pengar för utbildningsförvaltningen samt rätt
att utse ett lämpligt antal namngivna ställföreträdare.
Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Utbildningsnämnden
stockholm.se

