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Delegationsordningen, ändring
Sammanfattning
I barn- och grundskolenämndens delegationsordning föreslås en förändring
avseende beslut om tilläggsbelopp samt en förändring och ett tillägg när det
gäller skolskjutsärenden.

Förslag till beslut
1. Barn- och grundskolenämnden beslutar att ge Enheten för Elevstöds chef
delegation att fatta beslut om tilläggsbelopp dels för annan pedagogisk
verksamhet, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
fritidshem.
2. Nämnden beslutar att ärenden rörande skolskjuts i grundskolan delegeras
till Enheten för Elevstöds chef.
3. Nämnden beslutar att till delegationsordningen lägga beslut om skolskjuts
för elever i förskoleklass och fritidshem. Dessa beslut delegeras till chefen
för Enheten för Elevstöd.

Ärendet
Under hösten 2013 genomfördes en översyn av barn- och grundskolenämndens
delegationsordning vad gäller ärenden inom nämndens verksamhetsområde. Nu
behövs några förändringar och tillägg avseende beslut om tilläggsbelopp samt
skolskjutsärenden.
I dag handlägger chefen för Enheten för Elevstöd ärenden om tilläggsbelopp som
utbildningschefen fattar beslut om på delegation från barn- och
grundskolenämnden. Ansökningarna behandlas i sin helhet i
verksamhetsstödsystemet Asynja som används av personer med olika
behörighetsnivåer vilka kommer i kontakt med skolhälsovården. För att
handläggning och beslut ska ske utan fördröjning i dessa ärenden, ungefär 450
ansökningar under 2013, behövs full behörighet till Asynja. Chefen för Enheten
för Elevstöd är en av de få som har sådan full behörighet.
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Skolskjutslagstiftningen är reglerad i skollagen samt i Täby kommuns riktlinjer
och regler. För åren 2010 fram till 2013 har antalet ansökningar om skolskjuts
varit 153, 140, 161 respektive 170 stycken. I dag handlägger chefen för Enheten
för Elevstöd ärenden om skolskjuts för grundskola som utbildningschefen fattar
beslut om på delegation från barn- och grundskolenämnden. Ärenden som rör
skolskjuts i förskoleklass samt fritidshem handläggs också av chefen för Enheten
för Elevstöd, men denna typ av ärenden saknas i delegationsordningen. Samtliga
ärenden handläggs i Asynja och därför underlättas handläggningen om det är
chefen för Enheten för Elevstöd som tar besluten på delegation.
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