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    Arbetsmarknadsnämnden 
  
Delegationsordning 2015  
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att delegera till rektor att ta emot anmälan om kränkande behandling för huvudmannens 
räkning och utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall 
vidta åtgärder enligt 6 kap 10 § skollagen. 
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås att delegera till rektor att ta emot anmälan om kränkande 
behandling för huvudmannens räkning och utreda omständigheterna kring uppgivna kränk-
ningar och i förekommande fall vidta åtgärder. 
 
Ärendet 
Nämnders möjligheter till delegation av ärenden behandlas i 6 kap 33-38 §§ kommunallagen. 
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. 
 
Nämnden beslutar om delegationsordningen där alla beslut delegerat till tjänsteman framgår. 
Nämnden föreslås delegera till rektor att ta emot anmälan om kränkande behandling för 
huvudmannens räkning och utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i 
förekommande fall vidta åtgärder. Enligt 6 kap 10 § skollagen (2010:800) får en lärare eller 
annan personal som får kännedom om att en elev anser sig har blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som 
får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att 
anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständig-
heterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som kan 
behövas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.  
 
Beslut som fattas av tjänsteman med stöd av delegation ska förtecknas på särskild delega-
tionslista som undertecknas av beslutsfattare. Företeckningen ska månadsvis översändas till 
nämndens sekreterare, som anmäler dessa till nämndens nästa sammanträde. 
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