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Datum

Diarienummer

2021-10-28

BIN 2021/57

Bildningsnämnden

Revidering av bildningsnämndens
delegationsordning
Sammanfattning
Bildningsförvaltningen har uppmärksammat att behov föreligger att revidera
bildningsnämndens delegationsordning genom att i avsnitt 4 tillföra nya punkter
om rätt att neka omsorgsplats vid tillfällig stängning av verksamheter på
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, att införa ny delegationspunkt
avseende fastställande av hur många nya elever som kan erbjudas plats på
resursskolan Borgen samt ändra delegat avseende beslut om skolplacering vid
Borgen. Vidare föreligger behov att ändra delegat i vissa avsnitt på grund av
aktuell organisationsförändring, att införa ny delegationspunkt avseende beslut om
antagning med anledning av inrättande av padelprofil på Väståkraskolan samt att
lägga in nya punkter med anledning av lagstiftning gällande fjärrundervisning.
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
BIN-Tjänsteskrivelse-Revidering av bildningsnämnden delegationsordning
(daterad 2021-10-28)
Bildningsnämndens reviderade delegationsordning BIN 2021-11-10

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till reviderad delegationsordning i enlighet med
Bildningsnämndens reviderade delegationsordning BIN 2021-11-10.

Beslutet skickas till
Berörda tjänstepersoner inom 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

2 (2)

Ärendet
Bildningsnämndens delegationsordning reviderades senast den 9 juni 2021. Förslag
föreligger att föreslå bildningsnämnden godkänna ny revidering.
Rätt att neka omsorgsplats vid tillfällig stängning av verksamheter
Bildningsnämnden fattade i april 2020, under då rådande pandemi med
virussjukdomen Covid-19 (SARS-CoV-2), beslut om att delegera beslutanderätt till
delegat förvaltningschef i ärenden om att neka rätt till omsorgsplats vid tillfällig
stängning av verksamheter i skolområdet (BIN 2020-04-15 § 61). Beslut att bevilja
omsorgsplats är däremot av rent verkställande karaktär.
Bildningsnämndens delegation av beslutanderätten gällde under tiden för
förordningens1 (2020:115) giltighetstid, det vill säga till den 30 juni 2021.
Förordning om ändring i förordningen2 (2020:115) utfärdades den 8 juli 2021 av
regeringen. Med anledning av detta föreslås bildningsnämnden besluta om
revidering av delegationsordningen genom att nya delegationspunkter förs in för
beslutanderätt som gäller tills vidare.
Eftersom de nya delegationspunkterna berör verksamhetens förskoleenheter,
skolenheter och fritidshem läggs de in i delegationsordningens avsnitt 4
(delegationsärenden som rör flertalet utbildningsverksamheter).
Resursskolan Borgen
Behov föreligger att införa ny delegationspunkt avseende fastställande av hur
många nya elever som kan erbjudas plats på resursskolan Borgen i respektive
elevgrupp, årskurs 4-6 och årskurs 7-9, inför kommande läsår. Delegat föreslås bli
verksamhetschef utbildning. Behov föreligger dessutom att ändra delegat från
verksamhetschef till rektor avseende beslut om skolplacering vid Borgen.
Organisationsförändring
I organisationen har ansvar för ”gymnasiet rektor” flyttats från verksamhetschef
utvecklingsavdelningen till verksamhetschef utbildning. På flera ställen i
delegationsordningen föranleder denna förändring därför revidering.
Beslut om antagning till padelprofil på Väståkraskolan
Bildningsnämnden har inrättat3 padelprofil på Väståkraskolan. Delegation att
besluta om antagning till profilen föreslås ges till rektor.
Fjärrundervisning
Med anledning av ny lagstiftning 21 kap. skollagen (2010:800) gällande
fjärrundervisning, föreligger behov av revidering av delegationsordningen i avsnitt
9-12.
Ändring i ingressen
Revidering har skett i avsnitt 2. Förkortningar och avsnitt 3. Delegater.

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet
vid spridning av viss smitta
2 SFS 2021:810
3 Beslut fattat 2021-10-20 av bildningsnämndens ordförande med stöd av delegationsordningen punkt 16.1 (dnr BIN 2021/2451)
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