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Datum

Diarienummer

2021-03-11

BIN 2021/57

Bildningsnämnden

Revidering av bildningsnämndens
delegationsordning
Sammanfattning
Bildningsnämndens delegationsordning reviderades 2020-12-16 § 197.
Förslag till beslut föreligger att godkänna ny revidering på grund av bland annat
pågående organisationsutveckling, ikraftträdande 1 januari 2021 av reviderade
riktlinjer för tilläggsbelopp och förvaltningens uppdaterade rutiner för
avstängningsärenden.
I förslag till reviderad delegationsordning tydliggörs förändringar på så sätt att det
som utgår har överstruken text i gult, och sådant som tillkommit/nytt är i röd text.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse-Revidering av bildningsnämndens delegationsordning (daterad
2021-03-11)
Bildningsnämndens reviderade delegationsordning BIN 2021-03-17

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till reviderad delegationsordning i enlighet med
Bildningsnämndens reviderade delegationsordning BIN 2021-03-17
att förklara paragrafen omedelbart justerad

Beslutet skickas till
Berörda tjänstepersoner i bildningsförvaltningens organisation

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Henry Dunkers
gata 1
Postadress Box 79, 231 21
Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Bildningsnämndens delegationsordning reviderades 2020-12-16 § 197. Förslag till
beslut föreligger att godkänna ny revidering på grund av bland annat pågående
organisationsutveckling, ikraftträdande 1 januari 2021 av reviderade riktlinjer för
tilläggsbelopp, revidering av delegationspunkter för skolplacering i förskoleklass,
grundskola och grundsärskola, revidering av punkter om omplacering på grund av
trygghet och studiero, samt komplettering av punkter om avstängningsärenden med
anledning av förvaltningens uppdaterade rutiner.
I förslag till reviderad delegationsordning tydliggörs förändringar på så sätt att det
som utgår har överstruken text i gult, och sådant som tillkommit/nytt är i röd text
Organisationsutveckling
I den aktuella fas organisationsutvecklingen befinner sig i sker en justering av
bildningsförvaltningens ledningsorganisation, vilket bland annat medför att
ingressens lista med delegater revideras med anledning av ändrade titlar.
Justering av ledningsorganisationen träder i kraft den 1 mars 2021. Eftersom datum
för ikraftträdande redan passerat då bildningsnämnden den 17 mars 2021 behandlar
föreliggande ärende om revidering, föreslås beslut om omedelbar justering av
paragrafen.
Reviderade riktlinjer för tilläggsbelopp
Samtliga punkter i delegationsordningen som avser beslut om tilläggsbelopp för
barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd inom kommunal verksamhet tas
bort. Detta i enlighet med bildningsnämndens beslut 2020-09-16 § 117 om ny
resursfördelning. Bildningsnämnden beslutade 2020-10-14 § 147 om reviderade
riktlinjer för tilläggsbelopp. Revideringen innebär i huvudsak att regleringen av
tilläggsbelopp (d.v.s. BIBASS) helt utgår för Trelleborgs kommuns egna
verksamheter. Både den nya resursfördelningen och de reviderade riktlinjerna för
tilläggsbelopp trädde i kraft 1 januari 2021. Tilläggsbelopp/BIBASS ersätts med en
ny ärendetyp i punkterna 6.8, 7.3, 8.14, 9.26 och 10.28.
Skolplacering, och punkter om omplacering på grund av trygghet och studiero
Delegationspunkterna 8.8-9, 9.14-16, 10.17-19 har reviderats.
Avstängningsärenden
Bildningsförvaltningens arbete med att ta fram uppdaterade rutiner för
avstängningsärenden medför behov av komplettering av ytterligare
delegationspunkter i avsnitten 11 och 12 avseende avstängning av elev.
Övrigt
Bildningsförvaltningen har uppmärksammat behov av revidering i avsnitt 16
genom att föreslå att en punkt läggs till om delegation till förvaltningschef att
underteckna samverkansavtal och liknande med kommuner, regioner m.m., som
inte är fråga av principiell beskaffenhet.

