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Delegationsordning för Skolnämnden Sala kommun 

SKOLNÄMNDENS BESLUT 2015-01-28 

Nämndens egna beslut 

Delegering av ärenden inom en nämnd regleras av Kommunallagen 6 kap. 33-

38§. 

Skolnämnden har själv att fatta alla beslut beträffande: 

- mål, inriktning, kvalitet och omfattning 

- övergripande frågor, riktlinjer och prioriteringar 

- myndighetsutövning mot enskilda, dock endast om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

- vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

Exempel på ärenden som ej delegeras är beslut om: 

- verksamhetsplan 

- budget och årsredovisning 

- verksamheternas dimensionering och utbildningsutbud 

- skolenheter och andra större lokalfrågor 

- avtal med/tillstånd för annan huvudman att bedriva utbildning 

- investering 200 tkr och över 
 

 

BESLUT OCH VERKSTÄLLIGHET 

I regeringens proposition om ny kommunallag (prop. 1990/91 117) framgår vad 

som avses med beslut. Det är ”varje ställningstagande där man väljer mellan olika 

alternativ och där vissa överväganden och bedömningar måste göras”. 

Där framgår dock vidare att där det finns tydliga mål och riktlinjer kan 

ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar 

överväganden och bedömningar. 
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Verkställighet innebär en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. 

I beslutsunderlaget till delegationsordningen förtecknas exempel på åligganden i 

lagar som utgör verkställighet i särskild bilaga. Dessutom förtecknas de 

beslutspunkter som ej delegeras. Nämnden avgör själv vilka frågor som är av 

sådan principiell vikt att den själv vill fatta beslut.  

DELEGATION OCH RAPPORTERING 

De beslut som anges i förteckningen delegeras till angiven tjänsteman eller 

ordförande. Dessa beslut kan ej vidaredelegeras. (I enlighet med kommunallagen 

6 kap. 37 § äger endast förvaltningschef rätt att vidaredelegera beslut.) Beslut som 

fattats på delegation anmäls skriftligt till nästkommande nämndsammanträde, 

såvida ej andra föreskrifter beslutas av nämnden i särskilt fall. 

 

KONTROLL OCH RIKTLINJER 

Att nämnden även vid delegering eller vid ärenden som betraktas som 

verkställighet kan vilja påverka de beslut den enligt lagar och förordningar har att 

fatta är naturligt. En del delegerade beslut och ärenden som betraktas som 

verkställighet har därför försetts med riktlinjer. 

Följande delegationspunkter är förenade med nämndens riktlinjer enligt särskilt 

beslut: 

 

Ärende Lagrum Beslutshänvisning 

Inackorderingsbidrag SL 15:32 (gy) 

SL 18:32 (gysär) 

BLN 2013-12-10 

Mottagande av anmälan från 

rektor/förskolechef att ett 

barn/en elev anser sig ha blivit 

utsatt för kränkande behandling, 

utreda ärendet, besluta om 

åtgärder samt genomföra 

rapportering 

SL  6:10 BLN 2013-05-15 

 

Följande verkställighetsfrågor är förenade med nämndens riktlinjer enligt särskilt 

beslut: 

Ärende Eventuellt lagrum Beslutshänvisning 

Elevers kostnad för enstaka 

inslag i utbildningen avseende 

förskoleklassen, grundskolan 

och grundsärskolan 

SL 9:9 (fskk) 

SL 10:11 (grsk) 

SL 11:14 (grsär) 

BLN 2012-09-12 

Frångående av vårdnadshavares 

önskemål om skolplacering 

SL 9:15 (fskk) 

SL 10:30 (grsk) 

SKN 2012-06-13 

Avgiftsbefrielse för elev i 

kulturskolan med anledning av 

utebliven avgift 

 SKN beslut nr 28, 2009-

08-26 
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Följande verkställighetsfrågor är förenade med angivna riktlinjer: 

Ärende Eventuellt lagrum Riktlinje 

Införskaffande av böcker och 

andra lärverktyg, som varje elev 

har för eget bruk och får behålla 

som sin egendom avseende 

GrVux, KomVux och SärVux 

SL 20:7 (Vux) 

SL 21:6 (SärVux) 

Nämnd materiel anskaffas 

av eleverna själva eller 

erbjuds mot avgifter som 

högst motsvarar 

anskaffningskostnaderna. 

Programfördjupning, erbjudande 

av kurser 

GyF 4:6 Barn- och fritids-

programmet ska vara 

högskoleförberedande 

 

ANSVARSOMRÅDE 

Skolnämndens delegationsordning avser lagstiftningen för förskola, skola och 

vuxenutbildning. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar dock för alla frågor 

gällande skolskjuts. Vård- och omsorgsnämnden fullgör det så kallade 

uppföljningsansvaret enligt Skollagen 29 kapitlet 9 §. Kommunstyrelsen är 

dessutom arbetsgivare för alla medarbetare i Sala kommun, varför personal-

ärenden delegeras från Kommunstyrelsen till de chefer som arbetar inom 

nämndens verksamhetsområde. 

 

FÖRKORTNINGAR 

 Allmänna förkortningar 

BLN Bildnings- och lärandenämnden 

DNR Diarienummer 

SKN Skolnämnden 

  

 Lagar och förordningar 

DL Diskrimineringslagen (2008:567) 

GyF 

(1992:394) 

Gamla Gymnasieförordningen (gäller för 

elever som startade före gy 11) 

GyF Gymnasieförordningen  (2010:2039) 

GySärF Gamla Gymnasiesärskolan, förordning om 

(1994:741) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet 

(1976:580) 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SL Skollagen (2010:800) 
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SF Skolförordningen (2011:185) 

VuxF Vuxenutbildning, Förordning om (2011:1108) 

  

 Skoltyper 

fskk förskoleklass 

grsk grundskola 

grsär grundsärskola 

gy gymnasieskola 

gysär gymnasiesärskola 

grvux grundläggande vuxenutbildning 

komvux gymnasial vuxenutbildning 

särvux Särskild utbildning för vuxna 

SFI Svenska för invandrare 

  

 Överklagandeinstanser 

AFD Allmän förvaltningsdomstol 

KR Kammarrätt 

SÖN Skolverkets överklagandenämnd 

  

 


