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Revidering av delegationsordning för kultur- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning är i behov av revidering rörande
flertalet områden. Nedan följer förslag till ändringar:
B. Dataskyddsförordningen
Nämnden har sedan 1 september 2020 ett nytt dataskyddsombud. I samband med dennes
tillträdande har en ny bedömning gällande anmälan av personuppgiftsincident till
tillsynsmyndigheten skett. Den nya bedömningen innebär att det är den
personuppgiftsansvarige som ska anmäla personuppgiftsincident och informera registrerade
som kan omfattas av personuppgiftsincident. Enligt GDPR art. 33 ska personuppgiftsincident
anmälan till tillsynsmyndighet utan onödigt dröjsmål och inte senare än 72 timmar efter
vetskap om incident. Därmed föreslås att beslut att anmäla personuppgiftsincident delegeras
till förvaltningschef, punkt B.8. Detsamma gäller information till registrerade, punkt B.9.
D. Personal
På grund av höjd pensionsålder sker en justering i D.10 i enlighet med 32a § LAS.
G. Utbildning
Ny punkt införs genom delning av G.27 för att förtydliga beslut om mottagande vid
gymnasiesärskolan. Beslut om sökande tillhör målgrupp för gymnasiesärskola och beslut om
mottagande vid gymnasiesärskola föreslås vara två olika beslutspunkter i
delegationsordningen, G.27 och G.28.
Den 1 juli 2020 upphörde särskild utbildning för vuxna (särvux) som egen skolform och ingår
numer i skolformen kommunal vuxenutbildning. Redaktionella ändringar avseende skolform
och lagrumshänvisning behövs därför under avsnitt Campus Alingsås, punkterna G.45-53.
H. Integration och arbetsmarknad
I tidigare ärende reviderades dokumentet Riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
Integrationsavdelningen så att de ”Högsta godtagbara boendekostnad ska följa
Försäkringskassans för året aktuella föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara
bostadskostnad.” Delegationsordningen behöver nu revideras i enlighet med denna
förändring av riktlinjerna där ny kommentar i H.20 istället ska lyda: ”Se Försäkringskassans
föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad”.
I nämndens Riktlinjer för ekonomisk bistånd hänvisas det till beslut om så kallat rådrum.
Beslut om rådrum kan fattas om hushållet har realiserbara tillgångar där man gör bedömning
att personen ej behöver göra sig av med dessa för att bidra till sin egen försörjning alternativt

att hushållet behöver en tidsfrist för att kunna sälja sina tillgångar för att kunna bidra till sin
egen försörjning.
Rådrum kan även ges om boendekostnaden bedöms som inte skälig, men behöver beviljas
under en övergångsperiod så att den enskilde ges skäligt rådrum att förändra sin
boendekostnad. Beslut om rådrum gäller i kan förlängas om sökanden kan stryka att de
under denna tid varit aktiva i sitt bostadssökande och gjort allt för att lösa sin
boendesituation. Nämnden bör även godkänna den faktiska boendekostnaden så länge den
enskilde aktivt medverkartill att finna ett billigare boende eller på annat sätt försöker sänka
sina boendekostnader.
Med skäligt rådrum i båda fallen avses en tidsperiod som i regel inte understiger fyra
månader från den tidpunkt då den enskilde fick information om nämndens bedömning.
Beslut om rådrum saknas i dag i nämndens delegationsordning varför ett tillägg om detta bör
läggas till delegationsordningen, ny punkt H.2. Beslut om rådrum delegeras till
verksamhetschef.
Förslag till förändringar i delegationsordningen biläggs tjänsteskrivelsen och är markerade i
rött.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att revidera nämndens delegationsordning innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till för ändringar i delegationsordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsförvaltningen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

