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Delegationsordning bildningsverksamhet revidering 

Ärendebeskrivning 

Syftet med delegation är att styrelsen skall avlastas med ärenden av mer rutinartad karaktär och 

få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt frågor av övergripande och principiell 

betydelse. Delegation av beslutsbefogenheter har också ansetts vara ett viktigt medel för att 

förbättra servicen och effektiviteten inom den kommunala förvaltningen. 

Revidering av delegationsordningen för bildningsverksamhet sker så att den är uppdaterad i 

förhållande till gällande författningar. 

Sammanfattning av förändringar, som är rödmarkerade i bilagan: 

 1.7, Avstängning från förskole- eller fritidshemsverksamhet p.g.a. obetalda avgifter. 

Skollag 8:16 stryks som lagrum då beslutet inte har lagstöd inom paragrafen. 

Delegationen kvarstår inom ramen för myndighetsutövning. 

 

 1.8, Beslut att ta emot barn i förskoleklass före höstterminen det år barnet fyller sex år. 

Lagrummet är korrigerat till Skollag 7:11. 

 

 1.14, Anvisning av plats inom fritidshem 

Tillägg med ”barnet har ett behov på grund av familjens situation” från Skollag 14:5. 

 

 1.17 Förskoleklasskjuts på grund av särskilda skäl 

Lagrummet är korrigerat till Skollag 9:15b sedan förskoleklass blev del av den 

obligatoriska skolan. 

 

 3.1 

Redaktionell förändring, endast rektor anges och inte rektor grundsär. 

 

 3.5, Ämnen eller ämnesområden 

Lagrummet är korrigerat till Skollag 11:8. 

 

 3.10, Urval av ämnen som elevens val, språkval 

Nytillkommen delegation från huvudmannen, föreslagen delegat är rektor. 

 



 3.11, Beslut om integrering 

Nytillkommen delegation från huvudmannen, föreslagen delegat är rektor. 

 

 5.3, Yttrande över ansökan till utbildning i annan kommun 

Lagrummet är korrigerat till Skollag 19:41. 

 

 5.4, Beslut om att frångå önskemål om placering om den skulle medföra betydande 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen 

Utgår då punkten kan hanteras inom ramen för punkt 5.3. 

 

 5.5, Beslut om skolskjuts p.g.a. särskilda skäl 

Lagrummet är korrigerat till Skollag SL 18:30,35. 

 

 5.6, Beslut om skolskjuts i annan kommun än hemkommunen 

Lagrummet är korrigerat till Skollag SL 18:30,35. 

 

 5.7, Beslut om stöd till inackordering 

Nytillkommen delegation från huvudmannen, föreslagen delegat är skolchef. 

 

 5.8, Bedömningen av att kunna följa undervisningen på ett nationellt program 

Nytillkommen delegation från huvudmannen, föreslagen delegat är skolchef. 

 

 6.17, Upprättas en individuell studieplan för varje elev  

Nytillkommen delegation från huvudmannen, föreslagen delegat är rektor. 

 

 6.18 Erbjudande av studie- och yrkesvägledning inför grundläggande nivå, särskild 

utbildning på grundläggande nivå eller svenska för invandrare 

Nytillkommen delegation från huvudmannen, föreslagen delegat är rektor. 

 

  

 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna den reviderade delegationsordningen för bildningsverksamhet och även uppdra till 
skolchef att redigera den med avseende på lagrummens ordningsföljd i dokumentet. 
 
Bilaga: ”Delegationsordning bildningsverksamhet förslag 2008_2” 
 
 
 

 

 


