Förteckning över delegerade ärenden av Driftnämnden Kultur och
skola
Beslut § 11 2019-01-17, Driftnämnden Kultur och skola, reviderad § 41 2019-05-09, §? 2021-xx-xx

Delegation
Med delegationsbeslut avses beslut som fattas på myndighetens (nämndens) vägnar enligt beslutad delegationsordning. Enligt KL 6:37 § och
7:5 § kan nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar.
Delegationsmöjligheten för nämnden är inte enbart begränsad till att delegera till förvaltningschef utan nämnden kan välja att peka ut vilken
befattning som ska ha delegationen. I de fall förvaltningschef är utpekad delegat enligt KL 7 kap. 5 § har nämnden enligt KL 7 kap. 6 §
möjlighet att att överlåta åt förvaltningschefen att vidaredelegera i ett led. Denna möjlighet gäller enbart förvaltningschef. I de fall där
driftnämnden utpekar en befattning kan det vara lämpligt att även utse en ersättare.
För delegering av beslut inom driftnämndens ansvarsområde gäller de allmänna bestämmelser som framgår av driftnämndens reglemente.
Driftnämnden ska fortlöpande övervaka hur delegerad beslutanderätt utövas. Beslut enligt delegation ska anmälas till nämnden vid
nästkommande sammanträde. Beslut och underlag ska också vara tillgängliga för nämndens kontroll. Delegationsbeslut som fattas av delegat (ej
utskott) ska förtecknas och anmälas vid nästkommande sammanträde med driftnämnden.
Beslut som fattas efter vidaredelegering anmäls till förvaltningschefen. Enligt KL 7 kap. 8 § kan nämnden besluta om i vilken utsträckning
beslut som fattats efter vidaredelegering ska anmälas till nämnden och sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna vidaredelegering.
Regionfullmäktige slog dock fast i sitt beslut om den politiska organisationen för mandatperioden att man anser att samtliga delegationsbeslut ska
återredovisas till styrelsen/nämnden. Detta har också slagits fast i driftnämndernas reglemente §37.
Delegationsordningen följer av regionstyrelsen beslut rörande processinriktad klassificering av ärenden mm.

Verkställighetsbeslut
Med verkställighetsbeslut avses beslut som viss befattningshavare fattar inom ramen för de uppgifter som vilar på befattningen och inom beslutad
budget. Oftast saknas utrymme för självständig bedömning eftersom frågan är reglerade i lagar och avtal, men också exempelvis att det finns
politiska beslut om servicenivåer och dylikt. Exempelvis är många personalärenden av ren verkställighet eftersom det är uppenbart att enbart ett
beslut kan fattas.
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Förvaltningschef för Kultur och skola är sedan den 1 januari 2016, Eva Nyhammar.
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Dokument från
regering, riksdag,
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Hantera dokument från
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regering, riksdag, andra
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Styrdokument från
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Informationsförvaltning
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Informationssäkerhet
Bedriva
Utse ansvarig
informationssäkerhet
kontaktperson/dataskyddssamordnare
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Utlämnande av registerutdrag,

Stabschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef
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informationssäkerhet
2.1.1.1
2.1.1.1

Bedriva
informationssäkerhet
Bedriva
informationssäkerhet

begäran om rättande, raderande eller
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överklagande av sådana beslut
Ansvarig för förande av register
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personuppgiftsbiträdesavtal

Regiondirektör

Utkvittering av postförsändelser

Registrator
nämndens
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Dokumentation och
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ordförande

vice
ordförande

Kassation eller försäljning av
material i
Mukagårdsgymnasiet/skola

Driftchef

Rektor

Tilldelningsbeslut och tecknande
av avtal avseende upphandling
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Förvaltningschef

It-ansvarig av
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X

X
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Lokalförsörjning och
fastighetsunderhåll
Inventariehantering
Kris- och säkerhet
Information och
marknadsföring
Förvaltningsstöd
Miljö
Kärnverksamhet
Särskilda
samhällsinsatser
Allmän regional
utveckling
Regional trafik och
infrastruktur
Regional
utbildningsverksamhet
Naturbruksgymnasium
Leda – styra –
organisera
Leda – styra –
organisera
Leda – styra –
organisera
Leda – styra –
organisera

3.11.2.0 Leda – styra –
organisera
3.11.2.0 Leda – styra –
organisera
3.11.2.0 Leda – styra –
organisera
3.11.2.0 Leda – styra –
organisera
3.11.2.0 Leda – styra –
organisera

Fastställande av läsårstider

GyF 3:2§

Rektor

Driftchef

Antagning av elever till
gymnasieskola efter kursstart
Fastställande av
undervisningstid/kurs samt
fördelning under läsåret
Fastställande av antal dagar för
idrotts- och friluftsverksamhet
Fastställande av specialutformat
program för enskild elev
Beslut om omfattning och
anskaffning av APL-platser

GyF 7:8§

Rektor

Driftchef

GyF 4:22§

Rektor

Driftchef

Rektor

Driftchef

GyF 9:7

Rektor

Driftchef

GyF. 4:12§

Rektor

Driftchef

Frikvotsintagning till gymnasieskolan

GyF 7:3§

Åtgärder för elevers tillrättaförande

Skollagen 5:17-21§

Rektor
Arbetsutskottet
Förvaltningschef
Arbetsutskottet
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3.11.2.0 Leda – styra - organisera
3.11.2.0 Leda – styra –
organisera
3.11.2.0 Leda – styra –
organisera
3.11.2.0 Leda – styra –
organisera
3.11.2.1 Driva gymnasium
3.11.2.1 Driva gymnasiet
3.11.3
Folkhögskola
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera

Fastställande av vilka kurser som
ska erbjudas som individuellt val
Åtgärda brister som identifierats i det
systematiska kvalitetsarbetet
Upprättande av plan mot kränkande
särbehandling
Mottagande och utredning av
externa klagomål

GyF 4:7§

Rektor

Skollagen 4:7§

Rektor

Skollagen 6:8§

Rektor
Förvaltningschef

Fastställande av priser vid
uthyrning av lokaler samt för kost
och logi
Fastställande av uppstart för nya
långkurser om minst en termin
Beslut om indragning av långkurser
om minst en termin.
Upprätta och fastställa
antagningskrav
Upprätta och fastställa
organisationsplan
Upprätta och fastställa
samverkansavtal angående
samverkanskurser
Upprätta och fastställa
handlingsplan för
förstärkningsbidrag och språkligt
stöd
Upprätta och fastställa
handlingsplan för arbetet mot
diskriminering
Upprätta och
fastställa en
jämställdhetsplan
Upprätta och fastställa lokala
regler för omdömen och
behörigheter
Upprätta och fastställa
hyresavtal för internat

Driftschef

Rektor

Rektor
Rektor
Statsbidrag till
folkhögskolan, bil 2
Statsbidrag till
folkhögskolan, bil 2
Statsbidrag till
folkhögskolan, bil 2

Rektor

Statsbidrag till
folkhögskolan, bil 2

Rektor

Statsbidrag till
folkhögskolan, bil 2

Rektor

Statsbidrag till
folkhögskolan, bil 2

Rektor

Statsbidrag till
folkhögskolan, bil 2

Rektor

Statsbidrag till
folkhögskolan

Rektor

Rektor

Stabschef

Rektor
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3.11.3.0 Leda – styra –
organisera

Upprätta och fastställa prislistor

3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.0 Leda – styra –
organisera
3.11.3.1 Driva folkhögskola
3.12
Regional
kulturverksamhet
3.12.1
Gemensam
kulturutveckling
3.12.1.3 Verka för regional kultur
3.12.1.3 Verka för regional kultur

Upprätta och fastställa läsårstider

3.12.1.3 Verka för regional kultur
3.12.1.5 Hantera bidrag och
stipendier
3.12.1.5 Hantera bidrag och
stipendier
Tillgängliggörande av
konst
3.12.6.1 Vårda och tillgängliggöra

Statsbidrag till
folkhögskolan
studeranderättslig
standard
Statsbidrag till
folkhögskolan

Rektor

Rektor

Utfärda varning till studerande

Rektor

Avstängning av studerande

Rektor

Avskiljande av studerande

Rektor

Avstängning från internat

Rektor

Avskiljande från internat

Rektor

Upprätta och fastställa
ordningsregler

Statsbidrag till
folkhögskolan

Rektor

Kontrakt i samband med
föreställningar,
konserter, utställningar och
programaktiviteter inom beslutad ram
upp till 100 tkr
Projektansökningar och tecknande av
kontrakt om bidrag, stöd och tillstånd
Finansiering/Medfinansiering av
projekt och stipendier upp till 350 tkr
Förlängning av projektperiod
avseende projekt inom beslutad
medfinansieringsram

Förvaltningschef

Beslut om destruktion av konst

Förvaltningschef

Förvaltningschef

X

Stabschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef

X
X

Stabschef

X

3.12.6

X
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3.13

konst
Regional hälso- och
sjukvård

(Artotek)
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