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GYMNASIE- OCH 
NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

2021-12-09 

Revidering av gymnasie- och 
näringslivsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att anta reviderad 

delegationsordning daterad den 15 november 2021.  

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. 

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 18 mars 2021, § 7. En översyn av delegationsordningen har 

genomförts och ett antal ändringar och tillägg föreslås.  

Under rubrik 1. Allmänna ärenden föreslås ett tillägg, delegation nummer 1.13, 

där stabschef ges delegation att underteckna avtal och överenskommelser med 

lärosäten om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Verksamhetsförlagd 

utbildning för lärarstudenter är en för kommunen viktig verksamhet i arbetet 

med att förse skolor med kompetenta framtida medarbetare. Genom avtal och 

överenskommelser ges skolor möjlighet att ta del av lärosätenas utbildningar och 
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aktuella forskningsprojekt. Täby kommuns samordning med lärosätena avseende 

verksamhetsförlagd utbildning organiseras idag av tjänstemän inom avdelningen 

Stab utbildning, och därav föreslås beslutanderätten delegeras till stabschef.  

I delegationspunkterna 1.12 och 11.1 – 11.09 har delegaten inom 

näringslivsområdet varit biträdande näringslivschef, alternativt näringslivschef 

och biträdande näringslivschef. Då funktionen biträdande näringslivschef inte 

längre finns i kommunen föreslås delegaten ändras till näringslivschef.  

Kommunen är tillsammans med nio andra kommuner part i ett samverkansavtal 

kallat Vux Norrort. Avtalet avser samarbete om tillhandahållande av 

vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt utbildning i svenska 

för invandrare genom ett gemensamt Auktorisationssystem där elever själva får 

välja utbildningsanordnare. Under 2021 har revidering av både samverkansavtal 

och de dokument som reglerar förhållandena mot utbildningsanordnarna 

genomförts. Revideringarna behandlas vid gymnasie- och näringslivsnämndens 

sammanträde den 9 december 2021.  

För att uppnå effektivitet i förvaltningen av avtalen med utbildningsanordnarna, 

hanteringen av avtalspåföljder, kräver samverkansavtalet att kommunen gör 

ändringar och tillägg i delegationsordningen under rubrik 14. Vuxenutbildning, 

delegation nummer 14.1-14.3.2 samt 14.4.1. För de åtgärder som kan förväntas 

ske mer frekvent (begäran om rättelse, krav på handlingsplan och utfärdande av 

varning, delegation nummer 14.3-14.3.2) är det mest effektivt om dessa 

självständigt kan hanteras av tjänsteman (auktorisationsansvarig) vid Täby 

kommuns auktorisationskansli. Övriga åtgärder förväntas ske något mindre 

frekvent (ingående av auktorisationsavtal med enskild utbildningsanordnare, 

uppsägning eller hävning av auktorisationsavtal och antagningsstopp, delegation 

nummer 14.1-14.2 och 14.4.1) varför tillräcklig effektivitet uppnås om de 

delegeras till den tjänsteman i den egna kommunen som sitter i styrgruppen för 

samverkan (skolchef vuxenutbildning). Ändringarna i delegation nummer 14.1 

och 14.2 innebär endast ett förtydligande av vad respektive delegation avser. 

Kunskapscentrum Nordost (KCNO) är ett gemensamt kansli som samordnar 

vuxenutbildningen för fem av kommunerna inom Vux Norrort. Täby kommun är 

uppdragstagare för vissa gemensamma uppgifter, däribland rektor för KCNO. 

Rektor ska för parternas räkning utöva huvudmännens rektorsuppdrag för 

vuxenutbildningen enligt det skolrättsliga regelverket.  
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I den revidering av samverkansavtalet för KCNO som behandlas vid gymnasie- 

och näringslivsnämndens sammanträde den 9 december 2021 anges att varje 

kommun ska tillse att delegation i enlighet med bilaga 1 till samverkansavtalet 

sker till rektor inom KCNO.    

Under rubrik 14. Vuxenutbildning föreslås därför flera tillägg, delegation 

nummer 14.6-14.14, där rektor för KCNO ges delegation i fråga om bland annat 

beslut att på nytt bereda utbildning för elev vars utbildning upphört därför att 

eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte 

gör tillfredsställande framsteg, beslut om mottagande av sökande samt yttrande 

vid överklagan. Dessutom föreslås under rubrik 8. Särskilda utbildningsformer 

tillägg av delegation nummer 8.4-8.5 om behörighet och ersättning vid utbildning 

i svenska för invandrare vid folkhögskola.  

Då särskild utbildning för vuxna, inom Täby kommun kallad lärvux, organiseras 

inom verksamhetsområde utbildning och inte inom KCNO, föreslås därför även 

flera tillägg under rubrik 7. Särskild utbildning för vuxna (Lärvux). 

Delegationspunkterna 7.1-7.7 motsvarar punkterna 14.5-14.11 men där delegaten 

för dessa beslut avseende lärvux är stabschef.  

Ändringarna är rödmarkerade i bilagt förslag till delegationsordning för 

gymnasie- och näringslivsnämnden. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Maria Assarsson 
Utbildningschef 

Ann-Charlotte Mann 

Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Sofia Birk 

Chef HR, kommunikation och näringsliv 
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Bilagor 

- Förslag till delegationsordning för gymnasie- och näringslivsnämnden, 

daterad den 15 november 2021.  

Expedieras 

Stabschef utbildning Henrik Mattisson 

Näringslivschef Caroline Arenander 

Skolchef vuxenutbildning Lennart Krantz 

Auktorisationsansvarig Goran Jassim  

Rektor Peter Björk 
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