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Revidering av gymnasie- och näringslivsnämndens 
delegationsordning 

Sammanfattning 

Gymnasie- och näringslivsnämndens delegationsordning är en förteckning över ärendetyper 

där gymnasie- och näringslivsnämnden har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman eller 

en förtroendevald. Delegationsordningen har setts över och ett antal ändringar och tillägg 

föreslås.  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning daterad 

den 16 februari 2021.  

Ärendet 

Med delegation avses att gymnasie- och näringslivsnämnden överför beslutanderätt, det vill 

säga, ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller 

på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  

Gymnasie- och näringslivsnämndens nuvarande delegationsordning reviderades den 11 juni 

2020. En översyn av delegationsordningen har genomförts och ett antal ändringar och tillägg 

föreslås.  

Rubrikerna till ett antal av avsnitten i delegationsordningen har ändrats, rubrik 2 till 9 samt 

12, genom att hänvisning till lag eller SFS-nummer har tagits bort ur rubrikerna. Detta då  

aktuellt lagrum ändå anges för de enskilda punkterna i delegationsordningen, och för att det 

ger större möjlighet att lägga till fler punkter under de aktuella avsnitten.  

I reglementet med allmänna bestämmelser för Täby kommuns nämnder anges att delgivning 

med nämnden sker med ordföranden eller med anställd som nämnden beslutar. Under rubrik 

1. Allmänna ärenden föreslås en ny delegation, punkt 1.12, där delegater inom nämndens olika 

ansvarsområden ges rätt att ta emot delgivning för nämnden.  
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Under rubrik 2. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan föreslås två nya delegationer, 

punkt 2.4 och 2.5, där gymnasiechef ges delegation att besluta om vilka kurser och språkval 

som ska erbjudas som programfördjupning, individuellt val eller språkval, samt besluta om 

antagning av elever inom fri kvot.  

En ytterligare förändring som föreslås är att delegaten för punkterna 3.1 – 3.4, 3.6 och 6.2 

ändras från utbildningschef till stabschef. Anledningen till det är att det handlar om beslut som 

regelbundet fattas vid handläggning av olika ärenden där stabschef är närmaste chef. 

När gymnasie- och näringslivsnämndens delegationsordning senast reviderades så var namnet 

på Täby kompetenscenter ännu inte bestämt och verksamheten benämndes då som 

arbetsmarknadsenheten. Under rubrik 11. Personuppgifter så har benämningen i punkterna 

11.1 – 11.9 således ändrats från arbetsmarknadsenheten till Täby kompetenscenter.  

Ett tillägg i delegationsordningen är rubrik 14. Vuxenutbildning där fem nya 

delegationspunkter föreslås. Nämnden föreslås ge skolchefen för vuxenutbildning delegation 

att fatta beslut om auktorisation, avauktorisation, utfärdande av varning och vite, för Täby 

kommuns egen del inom det kommungemensamma auktorisationssystemet. Förslaget innebär 

även att rektor för vuxenutbildningen ges delegation att fatta beslut om att utbildningen ska 

upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte 

gör tillfredsställande framsteg, i enlighet med 20 kap. 9 § 2 st. skollagen (2010:800).  

Ändringarna är rödmarkerade i bilagt förslag till delegationsordning för gymnasie- och 

näringslivsnämnden.  

Ekonomiska aspekter 

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.  

 

 

Maria Assarsson   Ann-Charlotte Mann 

Utbildningschef   Chef verksamhetsstöd och utveckling 

 

 

Jenny Gibson  

Tf. Samhällsutvecklingschef  

Bilaga 

- Förslag till delegationsordning för gymnasie- och näringslivsnämnden, daterad  
den 16 februari 2021 
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