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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Reviderad delegationsordning (DGO) för utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.
Förslag till beslut

Förslag till nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad
delegationsordning, som återfinns som bilaga 2,och heter DGO daterad 2020-1022.

Beskrivning av ärendet
Den 7 maj 2020 antog utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sin nuvarande
delegationsordning. Förvaltningen föreslår att delegationsordningen revideras och
uppdateras.
Delegation innebär att en nämnd överför självständig beslutanderätt till någon
annan, det vill säga ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar. Den
som via delegation får rätt att fatta beslut kallas delegat. Ett beslut som fattats med
stöd av delegation från en nämnd gäller alltså som om nämnden själv hade fattat
beslutet i fråga.
Att delegera beslutanderätten fyller i huvudsak två syften:
• Att avlasta nämnden från vissa ärenden för att skapa mer utrymme för
betydelsefulla och principiella ärenden.
• Att möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare.
En nämnds möjlighet att delegera sin beslutanderätt följer av reglering i
kommunallagen (2017:725). Enligt kommunallagen beslutar varje nämnd själv,
inom lagens ramar, vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska delegeras.
En nämnd har enligt kommunallagen rätt att delegera sin beslutanderätt till
presidiet, ett utskott, en enskild ledamot eller ersättare inom nämnden eller en
enskild anställd inom kommunen.
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Utbildningsförvaltningens bedömning
Utbildningsförvaltningen har uppmärksammat flertalet avsnitt i
delegationsordningen som behöver korrigeras för att möjliggöra en effektivare
verksamhet på förvaltningen genom kortare beslutsvägar och snabbare
handläggning.
Bifogat finns en reviderad version av delegationsordning med föreslagna ändringar
tydligt markerade, den nuvarande delegationsordningen finns också i bilaga för att
jämföra ändringar. I bilaga finns också en version av delegationsordningen givet att
föreslagna förändringar träder i kraft i samband med beslut.
Förvaltningen arbetar löpande med att ta fram beslutsmallar för delegater i enlighet
med delegationsordningen.

Bilaga 1- Reviderad DGO, inklusive markerade ändringar
Bilaga 2- DGO 2020-10-22 (klar för beslut- utan markerade ändringar)
Bilaga 3-Nuvarande DGO, (beslutad 2020-05-07)
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