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Ändring av delegationsordningen

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner ändringar i delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.
2. Den ändrade delegationsordningen gäller från och med den
1 juli 2019.
Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen ser kontinuerligt över nämndens
delegationsordning. Bakgrunden till föreslagen ändring är främst att
skollagen ändras. Tidigare skulle det pedagogiska arbetet vid en
skolenhet ledas och samordnas av en rektor och vid en förskoleenhet av en förskolechef. Utifrån en ändring i 2 kap. 10 § skollagen
ska både förskoleenhet och skolenhet från den 1 juli 2019 ledas och
samordnas av en rektor. I samband med att delegationsordningen
anpassas efter ändringar i skollagen, föreslår förvaltningen andra
mindre justeringar i avsnittet om förskola. Den justerade
delegationsordningen föreslås gälla från och med den 1 juli 2019.
Bakgrund
Stadsdelsförvaltningen ser kontinuerligt över nämndens
delegationsordning. Bakgrunden till föreslagen ändring är främst att
skollagen ändras. Tidigare skulle det pedagogiska arbetet vid en
skolenhet ledas och samordnas av en rektor och vid en förskoleenhet av en förskolechef.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samverkan
med avdelningen för förskola.
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Ärendet
Utifrån en ändring i 2 kap. 10 § skollagen ska både förskoleenhet
och skolenhet från den 1 juli 2019 ledas och samordnas av en
rektor: ”Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska
ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att
utbildningen utvecklas.
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Rektorn ska benämnas på detta sätt. Benämningen ska förbehållas
den som har en anställning som rektor. ”
Synpunkter och förslag
I samband med att delegationsordningen anpassas efter ändringar i
skollagen, föreslår förvaltningen andra mindre justeringar i avsnittet
om förskola. Den justerade delegationsordningen föreslås gälla från
och med den 1 juli 2019.

Susanne Leinsköld
stadsdelsdirektör

Johan Hernman
administrativ chef
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