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 Skolnämnden 

MISSIV 

Ändring av delegationsordning 

INLEDNING 

Nämnd har enligt kommunallagen rätt att delegera beslutsrätt. De beslut som 

delegeras anges i en så kallad delegationsordning med uppgift om vem som ska fatta 

beslutet å nämndens vägnar. 

Vid delegation ska delegaten (den som fattar beslut å nämndens vägnar) rapportera 

besluten löpande till nämnden på sätt som nämnden föreskriver. Nämnden kan även 

besluta att beslut ska anslås direkt på kommunens anslagstavla, utan anmälan. 

ÄRENDET, DEL 1 

Ärendet har denna gång tre punkter. För det första har Kommunstyrelsen antagit ett 

nytt arkivreglemente: Riktlinje för hantering av arkiv. 

Den nuvarande informationen i nämndens delegationsordning är denna: 

Område Lagrum EDV Delegat Verkställare 

Utse arkivansvarig Arkivreglemente 2 §   V   
Skolchef 

Utse arkivredogörare Arkivreglemente 2 §   V   Skolchef 

Fastställande av 
dokumenthanteringsplan 

Arkivreglemente 5 §   V   Arkivansvarig 

Det nya reglementet omnämner inte att arkivredogörare utses, utan förutsätter det. 

Därför bör andra raden utgå (utse arkivredogörare).  

För att tydliggöra dokumenthanteringsplanens vikt bör den beslutas av skolchefen. 

Den nya informationen blir därför sålunda: 

Område Lagrum EDV Delegat Verkställare 

Utse arkivansvarig 
Arkivreglemente, 
kap. 4   

V 
  

Skolchef 

Fastställande av 
dokumenthanteringsplan 

Arkivreglemente, 
kap. 4   

V   Skolchef 

ÄRENDET, DEL 2 

Enligt delegationsordningen äger ordföranden rätt att stänga av en elev fram till 

nämndens nästa sammanträde. Detta medger dock ingen tid för att ordna med de 

praktiska detaljerna för vidare avstängning eller återkomst till skolverksamheten, 

vilket kan skapa problem trots omedelbar justering. Delegationen till ordföranden 

behöver förlängas med en vecka. 
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ÄRENDET, DEL 3 

Med anledning av att skolplikten inträder vid sex års ålder har skollagen ändrats. 

Skollagens 9 kap. 5 § om att erbjuda förskoleklass utgår (att erbjuda förskoleklass 

för yngre barn än sex år stod som verkställighet). 

Skolplikt regleras i 7 kapitlet. Följande förändringar sker: 

7 kap. 10 §, uppskjuten skolplikt 

Nu sju år i stället för åtta år. Frågan prövas på begäran av vårdnadshavarna av 

hemkommunen. 

Förslag: Ny verkställighet anges till elevhälsochefen. Om elevhälsochefen ej beviljar 

ansökan, avgör nämnden ärendet. Nämndens beslut kan överklagas till 

Skolväsendets överklagandenämnd. 

7 kap. 11 §, tidigare skolstart 

Mottagande av femårigt barn i förskoleklass. Tidigare avsåg paragrafen rätt att börja 

grundskolan vid sex års ålder. Numera ska frågan prövas, ej angivet av vem.  

Förslag: Verkställighet för rektor. 

7 kap. 11a §, överhoppad förskoleklass 

Ny paragraf. Barn kan på vårdnadshavarnas begäran vid sex års ålder börja direkt i 

grundskola eller grundsärskola. Skollagen anger att rektor beslutar om grundskolan 

och hemkommunen om grundsärskolan. 

Beslutet om tillhörighet till grundsärskolan fattas av särskolans rektor på delegation 

(Skollagen 7 kap. 5 §).  

Förslag: Särskolans rektor beviljar som verkställighet, men avslår på delegation. 

7 kap. 11b §, Grundsärskola eller förskoleklass för barn med uppskjuten 
skolplikt (=vid sju års ålder) 

Ett barn som beviljats uppskjuten skolplikt och därför inte går i förskoleklassen som 

sexåring, kan av hemkommunen beviljas att som sjuåring börja direkt i 

grundsärskolan, om vårdnadshavarna begär det.  

Förslag: Särskolans rektor beviljar som verkställighet, men avslår på delegation. 

Övriga bakgrundsfakta 

EVD:  E=Ej delegerat (kvarligger på nämnden), V=Verkställighet, D=Delegerat 

Konsekvenser för landsbygden 

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 
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att lägga informationen om förändringar med anledning av nytt arkivreglemente i 

Sala kommun till handlingarna 

att fastställa delegation samt kvarliggande på nämnden enligt följande tabell: 

Del 
nr 

Område Lagrum EDV Delegat Verkställare Anmärkning Besvär 

B04 

I gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, 
kommunal 
vuxenutbildning 
och särskild 
utbildning för vuxna 
får huvudmannen 
besluta att helt eller 
delvis stänga av en 
elev 

SL 05 
kap. 17, 
18 §§ 

E/D Ordförande   

I fall som ej delegerats 
enligt 
delegationsärende B03 
kvarligger ärendet i 
princip på nämnden. 
Delegeringen till 
ordföranden omfattar 
avstängning som längst 
fram till nämndens 
nästa sammanträde 
samt ytterligare en 
vecka. (Nämnden tar 
upp ärendet endast om 
ordföranden förlängt 
avstängningen.) 

AFD 

B05 
Avstängning från 
viss utbildning med 
praktiska inslag 

SL 05 
kap. 19-
21 §§ 

E/D Ordförande   

Ordföranden äger 
besluta om avstängning 
fram till nämndens 
nästa sammanträde 
samt ytterligare en 
vecka. 

AFD 

  

Beslut att ett barn 
på begäran av sin 
vårdnadshavare ska 
börja fullgöra sin 
skolplikt först 
höstterminen det år 
barnet fyller sju år, 
uppskjuten 
skolplikt. 

SL 07 
kap. 10 § 

E/V   
Elevhälso-
chef - vid 
beviljande 

Om elevhälsochefen ej 
beviljar ansökan, avgör 
nämnden ärendet. 

SÖN 

  
Mottagande av 
femårigt barn till 
förskoleklass 

SL 07 
kap. 11 § 

V   Rektor     

B09a 

Beslut om ett 
sexårigt barns 
skolgång i 
grundsärskola 

SL 07 
kap. 11 a 
§ 

D/V Rektor Rektor 
Verkställighet vid 
beviljande 

  

B09b 

Grundsärskola eller 
förskoleklass för 
barn med 
uppskjuten skolplikt 
(=vid sju års ålder) 

SL 07 
kap. 11 b 
§ 

D/V Rektor Rektor 
Verkställighet vid 
beviljande 

  

 


