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Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Torkel Winbladh 	 2015-09-08 	UBN-2015-1107 

Utbildningsnamnden 

Revidering av delegationsordning for utbildningsnamnden 

Forslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att i enlighet med foreslagna revideringar anta delegationsordning for utbildningsnamnden 
enligt bilaga 

Arendet 
I arendet foreslas andringar i utbildningsnamndens delegationsordning. 

Andringarna innebar foljande. 

Under punkten 6.3 i namndens arbetsordning gars en anmarkning om vad som galler vid 
undertecknande av handlingar da beslut fattas pa delegation. 

Under punkten 6.4 i namndens arbetsordning gars ett fortydligande att arendet avser de fall dá 
upphandlingsutskottet fattat beslut om upphandling. I anmarkningsfaltet anges vad som galler 
da delegationsbeslut fattas av tjansteman. 

Under punkten 6.6 byts begreppet "kommunstyrelsens" ut mot "utbildningsnamndens". 

Under punkten 7.1.2. gars ett fortydligande om nar namndens ordforande respektive 
utskottens ordffiranden ska prova att ett overklagande har skett i rat tid. 

Under punkten 7.5.8 andras delegaten frail "rektor" till "chef individstod". Forslaget till 
andring kommer sig av att det, oavsett huvudman, är hemkommunen som har att besluta om 
ratten att slutfora utbildningen i tva âr i grundskola eller grundsarskola. Det är inte lampligt 
att en kommunal rektor beslutar om forlangd skolgang for elever pa fristaende skolor. 

Under punkten 7.6.8 andras delegat fran "Enhetschef antagning" till "Rektor". 

De omformuleringar som foreslds är markerade i gult. 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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34 § I foljande slag av arenden far beslutanderatten inte delegeras: 

• arenden som avser verksamhetens mal, inriktning, omfattning eller kvalitet 
• framstallningar eller yttranden till fullmaktige liksom yttranden med anledning av att beslut av namnden i dess helhet eller av fullma.ktige har 

overklagats 
• arenden som ror myndighetsutovning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av stone vikt, och 
• vissa arenden som anges i sarskilda foreskrifter. 

35 § Beslut som fattats med stod av uppdrag enligt 33 § ska anmalas till namnderna, som bestammer i vilken ordning detta ska ske. 

36 § En namnd far uppdra at ordforanden eller en annan ledamot som namnden har utsett att besluta pa namndens vagnar i arenden som är sa 
bradskande, att namndens avgarande inte kan avvaktas. Sadana beslut ska anmalas vid namndens nasta sammantrade. 

37 § Om en namnd med stod av 33 § uppdrar at en forvaltningschef mom namndens verksamhetsomrade att fatta beslut, far namnden overla.ta at 
forvaltningschefen att i sin tur uppdra at en annan anstalld inom kommunen eller landstinget att besluta i stallet. Sadana beslut ska anmalas till 
forvaltningschefen. 

38 § Om en namnd med stod av 33 § uppdrar at en anstalld att besluta pa namndens vagnar, far namnden uppstalla villkor som innebar att de som 
utnyttjar namndens tjanster ska ges tillfalle att lagga fram forslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Namnden far ocksa foreskriva att en 
anstalld far fatta beslut endast om foretradare for dem som utnyttjar namndens tjanster har tillstyrkt beslutet. 

3. Delegerad beslutanderatt 
Respektive namnds ansvar och behorighet framgar av Reglementet for kommunstyrelsen och ovriga namnder i Uppsala kommun. 

Delegationsregler: 

• Vid forfall for ordinarie delegat, och da beslut inte utan olagenhet kan uppskjutas, har overordnad tjansteman, forordnad vikarie, eller annan 
tjansteman inom verksamhetsomradet med samma funktion rat att fatta beslut i stallet for ordinarie tjansteman. Den overordnade tjanstemannen 
bestammer i ett sadant fall vem av dessa som ska fatta beslut. 

• Om arendets beskaffenhet sa pakallar, ska beslut fattas av overordnad tjansteman, utskott eller namnd. Det är den overordnade tjanstemannen som 
tar stallning till detta. 

• I de fall forvaltningsdirektoren är delegat far forvaltningsdirektoren i sin tur uppdra at en annan anstalld inom kommunen att besluta i stallet, om 
inte annat anges i den specifika delegationen. 



5(18) 

Nr Arende Ansvar Anmarkning 

2 Underteckna narrindens handlingar Ordforande och sekreterare 

3 Underteckna avtal efter beslut av namnden Ordforande i forening med 
utbildningsdirektor 

Beslut som fattas med stod av 
delegation samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprattas med 
anledning darav undertecknas av den 
som fattat beslutet eller den som 
annars utses. 

4 Underteckna avtal efter upphandling av 
upphandlingsutskottet 

Ordforande i upphandlingsutskottet i 
forening med utbildningsdirektor 

Observera avtalsfristen. 

Beslut av enskild tjansteman som 
fattas med stod av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprattas med anledning darav 
undertecknas av den som fattat 
beslutet eller den som annars utses. 

5 Underteckna beslutsattest av sammantradesuppgift for 
narvarande fortroendevald 

Namndsekreterare 

6 Ansvara for utbildningsnamndens arkiv och utse 
arkivredogorare 

Utbildningsdirektor 

7 Fordelning av arbetsmiljouppgifter Utbildningsdirektor UBN 2015-03-25, § 46 

8 Behorighet att ta emot rekommenderat brev Registrator, chef systemstod och chef 
individstod 

9 Behdrig att ta emot delgivning Registrator, chef systemstod och chef 
individstod 

10 Utse ombud att fora nanandens talan Utbildningsdirektor Omfattar utfardande av fullmakt 

11 Utse personuppgiftsombud Utbildningsdirektor 
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Nr Arende Ansvar Anmarkning 

Maria) 

24 Anmdla till IVO vid skdlig anledning att befara att en 
person med legitimation for yrket inom hdlso- och 
sjukvarden kan utgora en fara for patientsdkerheten 

Verksamhetschef central elevhdlsa 3 kap 7 § patientsdkerhetslagen 

7. 	Delegeringsforteckning 

I delegeringsforteckningen nedan anges vilka arenden eller grupper av arenden inom namndens omrade dal-  annan an namnden far beslutanderatt. 

7.1 Allmant 

Nr kende Lagrum Delegat Anmarkning 

1 Besluta i drenden som är sa bradskande att 
namndens avgarande inte kan avvaktas 

6 kap 36 § KL a) Ordforande 
b) Utskottsordforande 

b) 	Avseende skolformsutskottens 
ansvarsomraden 

2 Prova att overklagande skett i rat tid och avvisa 
overklagande som kommit in for sent 

24 § PL Delegat *I de fall namnden fattat beslut. 

**I de fall utskottet fattat beslut. Ordforanden i namnden* 

Ordforanden i utskott** Delegationen omfattar att ta 
stallning till om andring av beslut 
ska ske eller inte. 

3 Omprova och andra beslut 27 § FL Delegat 

4 Besluta att inte ldmna ut handling, uppstalla 
villkor for dess utldmnande eller avge yttrande 
over overklagande av sadant beslut 

OSL Utbildningsdirektor 

5 Avvisa ombud 9 § FL Utbildningsdirektor 
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3 Fatta tilldelningsbeslut och andra beslut inom 
ramen for ett upphandlingsarende, inkl. 
avbrytande av upphandling 

LOU a) Upphandlingsutskott 
b) Chef systemstod, chef 

individstod, chef 
kommunal forskola, 
chef kommunal 
grundskola och chef 
kommunal 
gymnasieskola 

a) Nar namnden beslutat om att 
upphandling ska ske 

b) Ovriga upphandlingar 

4 Direktupphandling LOU Chef systemstod, chef 
individstod, chef kommunal 
forskola, chef kommunal 
grundskola och chef 
kommunal gymnasieskola 

5 Besluta om bidrag inom det finska 
forvaltningsomradet enligt kommunstyrelsens 
faststallda kriterier och budget 

Chef systemstod 

6 Beslut om aterkrav och eftergift, helt eller 
delvis, av felaktigt utbetalt vardnadsbidrag 

Enhetschef antagning 

7 Atersokning av statsbidrag frail 
Migrationsverket 

Chef systemstod 

8 Ansokan om statsbidrag for sarskilda insatser 
pa skolomradet 

Chef systemstod 

9 Aterkallande och makulering av kundfakturor 
a) Forskola, skolbamsomsorg 
b) Ovriga kundfakturor 

a) Enhetschef antagning 
b) Ekonomichef 

10 Godkannande av amorteringsplaner avseende 
kundfakturor 

a) Forskola, skolbamsomsorg 
b) Ovriga kundfakturor 

a) Enhetschef antagning 
b) Ekonomichef 



Nr kende Lagrum Delegat Anmarkning 

7 Interkommunal ersattning for barn i forskola 
och fritidshem i annan kommun 

8 kap 17 § och 
14 kap 14 § skollagen 

Enhetschef antagning 

8 Yttrande inf.& annan kommuns mottagande av 
barn i forskola 

8 kap 13 § skollagen Chef kommunal forskola 

9 Omsorg under tid da forskola eller fritidshem 
inte erbjuds 

25 kap 5 § skollagen Handlaggare pa enheten 
antagning 

7.5 	Grundskola och grundsarskola 

1 Beslut i individarenden som ej delegerats till 
annan delegat 

Skollagen Grundskoleutskott 

2 Plats i forskoleklass 9 kap 5 § skollagen Enhetschef antagning 

3 Mottagande och placering av elev i 
forskoleklass, grundskola och grundsarskola 

9 kap 13 och 15 §§ 

10 kap 25 och 30 §§ 
11 kap 25 och 29 §§ 
skollagen 

Enhetschef antagning Se antagningsregler 

4 Tillaggsbelopp for barn och elever i 
forskoleklass, grundskola och grundsarskola 

9 kap 21 § 
10 kap 39 § 
11 kap 38 § 
skollagen 

Enhetschef antagning 

5 Interkommunal ersatning for elev i 
forskoleklass, grundskola och grundsarskola i 
ann an kommun 

9 kap 16 § 
10 kap 34 § 
11 kap 33 § 
skollagen 

Enhetschef antagning Terminsvis aterrapportering till 
namnden 
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17 Fordelning av undervisningstiden mellan 
arskurserna 

9 kap 4 § SkolF Rektor 

7.6 	Gymnasieskola och gymnasiesarskola 
1 Beslut i individarenden som ej delegerats till 

annan delegat 
Skollagen Gymnasieutskottet 

2 Sokandes behorighet och am sokande ska tas 
emot 

16 kap 36 §, 17 kap 14 
§, 17 a kap 18 § och 19 
kap 29 § skollagen 

Enhetschef antagning 

3 Mottagande i forsta hand 16 kap 43-44 §§ 
skollagen 

Enhetschef antagning 

4 Mottagande i andra hand 16 kap 47 § skollagen Enhetschef antagning 

5 Mottagande av ungdom som uppfyller haven 
for behorighet till ett yrkesprogram till 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ 

17 kap 11 § andra 
stycket skollagen 

Rektor Vid synnerliga skal 

6 Beslut am preliminar och slutlig antagning till 
de olika gymnasieutbildningar som anordnas 
av Uppsala kommun, inklusive antagning till 
programinriktat individuellt val 

7 kap 7 § GyF Enhetschef antagning Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnamnden 2010-06-16, 
§ 146 

UAN-2014-0307 

7 Antagning av elever genom fri kvot och antal 
platser som ska avsattas for fri kvot 

7 kap 3 § GyF Enhetschef antagning Efter att ha hort chef kommunal 
gymnasieskola 

8 Beslut am antagning vid senare tidpunkt 7 kap 8 § GyF Rektor Efter ordinarie reservantagnings slut 
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18 Beslut om att utbildning pa introduktions- 
program far bedrivas i mindre omfattning an 
vad som motsvarar heltidsstudier 

17 kap 6 § skollagen Rektor 

19 Beslut om resor mellan bostad och skola SFS 1991:1110 Enhetschef antagning Enligt reglemente 

20 Beslut om stod till inackordering for 
gymnasieelever 

15 kap 32 § skollagen Enhetschef antagning Enligt reglemente 

21 Inga avtal med svenska gymnasiala 
utlandsskolor 

Enhetschef utbud och 
tilldelning 

Efter att ha hort chef kommunal 
gymnasieskola 

22 Overenskommelse med fristaende 
gymnasieskola om bidrag som kommunen ska 
betala till huvudmannen for elev pa 
yrkesintroduktion, individuellt altemativ och 
sprakintroduktion. 

a) Upp till 50 tkriar utover av namnden tilldelat 
belopp 

b) Over 50 tkr/ar utover av namnden tilldelat 
belopp 

17 kap 29 § skollagen 

a) Chef individstod 

b) Arbetsutskottet 

23 Tillaggsbelopp for extraordinara stodatgarder 

a) Upp till 350 tkr/ar 

b) Over 350 tkr/ar 

16 kap 54 § skollagen 
17 kap 34 § skollagen 
19 kap 47 § skollagen 

a) Chef individstod 

b) Arbetsutskottet 

24 Beslut om mottagande, av elever frit' andra 
kommuner, till introduktionsprogram for 
enskild elev (individuellt altemativ, 
preparandar samt yrkesintroduktion) 

17 kap 21 § skollagen Chef kommunal 
gymnasieskola 
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36 Besluta om antalet undervisningstimmar for 
varje kurs, amnesomrade och for 
gymnasiesarskolearbetet, samt fordela 
undervisningstid over lasaren och redovisa 
garanterad undervisningstid 

4 kap 22 § GyF Rektor 

37 Besluta om att skolforlagga utbildning inom 
yrkesintroduktion 

6 kap 5 § GyF Rektor 

38 Besluta om byte av studievag 7 kap 9 § GyF Rektor 
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