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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. 

Ärendet 

Delegationsordningen föreslås justeras enligt nedanstående (Kolumnen 

”verkställare” ingår ej i nämndens beslut utan utgör endast information.) 

Ändringarna förutom de två första punkterna beror på följande: 

 Nämnden beslutade 2016-02-17 att tätorten utgör ett gemensamt 

upptagningsområde avseende förskoleklass och grundskola (för högstadiet 

gäller hela kommunen). Detta leder till att skolplacering behöver beslutas av 

någon över rektorerna. 

 SFI är inte längre egen skolform, utan ingår i vuxenutbildningen. Skollagens 

22 kapitel upphör därmed att gälla. Nämndens beslut angående detta kapitel 

tas bort. Verkställigheten överförs till 20 kapitlet.  

 Nämndens beslut angående äldre skollag som var tillämplig fram till 

halvårsskiftet för gymnasiesärskolan tas bort.  

Ändringarna i övrigt förtecknas i denna tabell, nya uppgifter understrukna. 

Del 
nr 

Område Lagrum EVD Delegat 
Verk-

ställare 
Anmärkning 

A06 
Yttrande och svar till 
myndighet där nämnden ej 
fattat beslut. 

 D Ordförande 
 

 

A07 

Externa skolövergripande avtal 
(ej entreprenad eller 
huvudverksamhet) 

 D Skolchef 
 

 

B03 

I gymnasieskolan, gysär, 
komvux och särvux  får 
huvudmannen besluta att helt 
eller delvis stänga av en elev 
om 1. eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och kunskaper 

SL 5 kap. 
17 § 
 
 
 
 

D Rektor 

 

Riktlinje: 
Delegationen 
avser avstängning 
högst två veckor. 
Övriga fall avgörs 
av nämnden. 
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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 fram 
till nämndens 
nästa 
sammanträde. 
 

 

Frångående av vårdnads-
havares önskemål vid 
placering vid enhet av barn i 
förskoleklassen 

SL 09 kap. 
15 § 1 
stycket 
 

V Skolchef 

 
Riktlinjer 
beslutade SKN 12-
06-13, ärende 4 

B13 

Frångående av vårdnads-
havares önskemål vid 
placering vid enhet av barn i 
förskoleklassen 

SL 09 kap. 
15 § 2 
stycket 
 

D Skolchef 

 

 

 

Frångående av 
vårdnadshavares önskemål vid 
placering vid enhet av elev i 
grundskolan 
("närhetsprincipen") 

SL 10 kap. 
30 § 1 
stycket 
 

V  Skolchef 

Riktlinjer 
beslutade SKN 12-
06-13, ärende 4 
 

B16 

Frångående av 
vårdnadshavares önskemål vid 
placering vid enhet av elev i 
grundskolan vid 
organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter 

SL 10 kap. 
30 §                
2 stycket 
1/ 
 

D Skolchef 

 

 

B34a 
Huvudmannen beslutar om en 
person ska tas emot till SFI. 

SL 20 kap. 
33 § 

D/V 
Biträdande 
rektor - vid 
avslag 

Biträdande 
rektor - vid 
beviljad 
ansökan 

 

Övriga bakgrundsfakta 

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

De tidigare uppgifterna är:  

Del. 

nr 

Tidigare text Anm. 

A06 Yttrande och svar till, Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, 

Allmän förvaltningsdomstol, Skolväsendets överklagandenämnd, 

Riksdagens ombudsmän där nämnden ej fattat beslut 
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A07 Externa skolövergripande avtal.  

B03 I gymnasieskolan, gysär, komvux, särvux  och SFI får huvud-

mannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om 1. eleven 

med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid 

bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper 

SFI är inte längre 

egen skolform. 

B04 I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för 

invandrare får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av 

en elev 

SFI är inte längre 

egen skolform. 

B13 Frångående av vårdnadshavares önskemål vid placering vid enhet 

av barn i förskoleklassen 

Punkten delas i två, 

se ovan. 

Tidigare var hela 

punkten delegerad 

till rektor  

B16 Frångående av vårdnadshavares önskemål vid placering vid enhet 

av elev i grundskolan vid organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter 

Punkten delas i två, 

se ovan. 

Tidigare var hela 

punkten delegerad 

till rektor 

(B34a) Huvudmannen beslutar om en person ska tas emot till SFI. Tidigare hänvisning 

var SL 22 kap. 15 § 

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 

att ändra delegationsordningen enligt följande:  

 - tidigare beslutad delegation för äldre skollag upphör  

 - tidigare beslutad delegation för Skollagens 22 kapitel upphör 

 - samt att ändra delegationen enligt tabellen i avsnittet ”Ärendet”. 

 


