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Granskning av gymnasienämndens hantering av delegation

Gymnasienämnden beslutar
Gymnasienämnden har tagit del av revisionens rapport om nämndernas hantering av 
delegation och lämnar följande yttrande till revisionen: 

Gymnasienämnden har säkerställt att punkten 7.2 (beslut att stänga av en elev) inte strider 
mot gällande lagar genom att förtydliga delegatet i delegeringsordningen – det framgår att 
rektor har möjlighet att besluta om avstängning 1 vecka + 1 vecka (5 kap. 17-20 §§). Från 
vecka 3 är det huvudmannen som ska fatta beslut. Nämnden har överlämnat denna 
beslutanderätt till förvaltningschefen. Beslut som fattas på delegation ska redovisas till nämnd 
enligt gällande rutin för redovisning av delegeringsbeslut.

Gymnasienämnden arbetar regelbundet med uppdatering, implementering och rutiner för 
anmälan av beslut till nämnden; vilket svarar upp mot de rekommendationer som revisionen 
anser att nämnden bör ta hänsyn till:

 Tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningen,
 Förtydliga på vilket sätt omdisponering av medel inom förvaltningens budgetram 

inte är principiellt beslut,
 Säkerställa att samtliga delegater har kännedom om förfarandet om anmälan av 

delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Gymnasienämnden har tagit del av revisionens rapport om nämndernas hantering av 
delegation och lämnar följande yttrande till revisionen: 

Gymnasienämnden har säkerställt att punkten 7.2 (beslut att stänga av en elev) inte strider 
mot gällande lagar genom att förtydliga delegatet i delegeringsordningen – det framgår att 
rektor har möjlighet att besluta om avstängning 1 vecka + 1 vecka (5 kap. 17-20 §§). Från 
vecka 3 är det huvudmannen som ska fatta beslut. Nämnden har överlämnat denna 
beslutanderätt till förvaltningschefen. Beslut som fattas på delegation ska redovisas till nämnd 
enligt gällande rutin för redovisning av delegeringsbeslut.

Gymnasienämnden arbetar regelbundet med uppdatering, implementering och rutiner för 
anmälan av beslut till nämnden; vilket svarar upp mot de rekommendationer som revisionen 
anser att nämnden bör ta hänsyn till:

 Tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningen,
 Förtydliga på vilket sätt omdisponering av medel inom förvaltningens budgetram 

inte är principiellt beslut,
 Säkerställa att samtliga delegater har kännedom om förfarandet om anmälan av 

delegationsbeslut.
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Beslutsunderlag
Beslut från gymnasienämnden 18 december 2015 § 96 Delegationsordning 
Gymnasienämnden, Hid GN 2015.541,
Beslut från gymnasienämnden 26 februari 2016 § 12 Delegering av beslut om beviljande av 
skolpeng för gymnasieskola under tid en elev studerar utomlands, Hid GN 2016.253,
Beslut från gymnasienämnden 26 februari 2016 § 13 Delegationsordning Gymnasienämnden 
– vidaredelegering och revidering, Hid GN 2016.254,
Beslut från gymnasienämnden 3 juni 2016 § 58 Delegationsordning Gymnasienämnden, 
Hid GN 2016.670,
Beslut från gymnasienämnden 26 augusti 2016 § 77 Tillägg i delegationsordning 
Gymnasienämnden, Hid GN 2016.879,
Underrättelse om genomförd granskning av nämndernas hantering av delegation, 
Hid GN 2016.1384,
Revisionsgranskning av gymnasienämndens hantering av delegation, Hid GN 2016.1385,
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Christer Olofsson 8 februari 2017.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har granskat nämndernas hantering av delegation. Granskningens syfte var att 
bedöma hur styrningen uttrycks i reglementen, delegationsordningar och övriga 
styrdokument samt hur delegeringsbeslut anmäls till nämnd.

Sammanfattningsvis är revisionens bedömning att delegationsordningar till stor del lever upp 
till kommunallagens krav. 

Det framkom att gymnasienämnden ska säkerställa att punkten 7.2 (beslut att stänga av en 
elev) inte strider mot gällande lagar. 

Därutöver framkom tre rekommendationer som gymnasienämnden bör tar hänsyn till:
 Tydliggöra gränsen mellan verkställighet och beslut i delegationsordningen,
 Förtydliga på vilket sätt omdisponering av medel inom förvaltningens budgetram inte 

är principiellt beslut,
 Säkerställa att samtliga delegater har kännedom om förfarandet om anmälan av 

delegationsbeslut.

Gymnasienämnden övertog ansvaret för gymnasiet den 1 januari 2016 och har kontinuerligt 
arbetar med att uppdatera, implementera delegationsordning och rutiner för anmälan av 
beslut till nämnden; vilket svarar upp mot de rekommendationer som revisionen anser att 
nämnden bör ta hänsyn till.

Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av de 
rekommendationer som lämnats senast den 28 februari 2017.
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