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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-09-30 

Dnr FGN 2020/0196 

Till Förskole- och grundskolenämnden 

 

 

 

Reviderad delegationsordning för Förskole - och grundskolenämnden 
 

 

Sammanfattning 
 
Revidering av Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning har aktualiserats utifrån 
tillkommande ärenden och förändringar i ansvarsfördelning inom utbildningsförvaltningen.  
 

Beslutsförslag 

 
Förskole- och grundskolenämndens beslut 
 
Reviderad delegationsordning för Förskole-och grundskolenämnden, dnr. FGN 2020/0196 fastställs 
från och med den 1 december 2020 och ersätter därmed gällande delegationsordning dnr. FGN 
2019/0012. 
 

 

Bakgrund 

Gällande delegationsordning för Förskole-och grundskolenämnden (dnr. FGN 2019/0012 ) 
upprättades i samband med ny nämndorganisation 2019. I förslaget till revidering ingår nya beslut,  
tydligare disposition och kompletterande hänvisningar. I vissa fall föreslås ändrad delegat för att 
effektivisera handläggningen.  
 
 

Förvaltningens slutsatser 

Hänvisning nedan avser punkter i förslag till reviderad delegationsordning. 
 
Inledning sid 2 
Stycket om delegationsförbud har uppdaterats enligt Kommunallagen 2017:725. 
 
Direktivet att beslut ska fattas inom budgetram utgår. Vid risk för överskridande av budget ska 
åtgärder vidtas, vilket innebär att direktivet saknar praktisk betydelse och finns inte heller med i 
övriga nämnders delegationsordningar.  
 
Nya beslut 
3.10. Bidrag för grundskola i utlandet är ett nytt beslut som delegeras till handläggare för 
resursfördelning som även beslutar om bidrag för gymnasieskola i utlandet. 
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Ändrad delegation 
1.3. Beslut om godkännande av fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet ändras från 
sakkunnig förskola till sakkunnig utbildning, eftersom fritidshem hör till skolverksamhet. 
4.3. Beslut om utlämnande av allmän handling ändras från utbildningsdirektör till handläggare i 
ärendet för att effektivisera handläggningen. 
4.6. Ansökan om statsbidrag, ändrad delegat från utbildningsdirektör till sakkunniga för effektivare 
administration. 
4.7. Tecknande av avtal som rör Pedagogcentrum, exempelvis föreläsare och inköp till 
verksamheten, ändras från utbildningsdirektör till utvecklingschef som är en ny befattning. 
 
Hänvisning   
Kommunala riktlinjer och policys har kompletterats med diarienummer. 
 
Förtydligad disposition  
3.1 – 3.9 ersätter 3.1 – 3.4 i tidigare version för ökad tydlighet vilket verksamhet som avses.  
 
 

 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Reglemente för Förskole – och grundskolenämnden KS 2018/0353  
Kommunallagen (2017:725) 

 

Bilagor 

1. Aktuell delegationsordning för Förskole – och grundskolenämnden FGN 2019/0012. 
2. Förslag till revidering av delegationsordning för Förskole – och grundskolenämnden  

FGN 2020/0196, daterad 2020 09 30. 
 

 

 

 

Louise Furness 

utbildningsdirektör   

 


