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BUN/2018:88

Barn- och
utbildningsnämnden

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning i mars 2018
Förslag till beslut
1. Föreslagna korrigeringar och tillägg av delegationsordningen godkänns.
2. ”Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden”, version 2018-03-14
antas att gälla från och med 1 april 2018.

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning uppdateras utifrån de nya bestämmelser om obligatorisk
förskoleklass som införts i skollagen (2010:800) den 1 januari 2018 och som tillämpas
på utbildning fr.o.m. höstterminen 2018. Det finns även behov av rättelse av några
delegationspunkter utifrån lagrumsändringar i den nya kommunallagen (2018:725) som
trädde i kraft den 1 januari 2018. Vidare föreslås en ny punkt i delegationsordningen
införas som möjliggör för rektorer att rikta ersättningskrav mot elever vid skada på
skolans egendom. Därtill bör punkten 11.7 rättas då den felaktigt tillkom vid senaste
revideringen på grund av otydlighet i ett beslut i en annan instans. Några andra smärre
förtydliganden föreslås även göras i delegationsordningen.
Föreslagna tillägg presenteras nedan i den ordning de återfinns i delegationsordningen.
Ändringarna är kursiverade.
1. Nämndens interna arbete

1.1

Ärende

Författning Delegat

Brådskande
ärende

KomL 6:39

Anmärkning

Tjänstgörande
ordförande

Lagrummet som tidigare fanns i 6 kap. 36 § kommunallagen återfinns sedan årsskiftet i
6 kap. 39 § kommunallagen.
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Ekonomi
4.4 Ersättningar och avgifter

4.4.3

Ärende

Författning Delegat

Anmärkning

Beslut om
ersättningskrav vid
skada på skolans
egendom

SkL 2 kap. 1
och 4 §§

Enligt gällande
riktlinjer BUN
2018:356

Rektor

När elever avsiktligt eller pga. vårdslöshet vållar skada på skolans egendom kan skolan
rikta ersättningskrav mot eleverna enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Beslut
om ersättningskrav har hittills i praktiken inom förvaltningen fattats av rektorer utan
ha varit delegerade. Eftersom dylika beslut lämpligen fortsättningsvis fattas av rektorer
med insyn i skolans verksamhet och elevens förhållanden föreslås att en ny
delegationspunkt införs i enlighet med detta. När minderåriga vållar skada kan
ersättningen bestämmas utifrån en skälighetsbedömning enligt 2 kap. 4 §
skadeståndslagen. De riktlinjer som hittills gällt i praktiken ute på skolorna vid
ersättningskrav mot elever förankras samtidigt hos nämnden i ett separat ärende
(BUN 2018:356).
7. Grundskolan inklusive skolbarnomsorgen
7.1 Organisation
7.1.7

Ärende

Författning Delegat

Anmärkning

Placering av elev
vid skolenhet då
vårdnadshavarna
är oeniga

SkolL 9:15,
10:30

Enligt gällande
riktlinjer
Beslut enligt 2:a
stycket får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

Skolchef

Utgångspunkten är att båda vårdnadshavarna gemensamt enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken (1949:381) ska besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter,
särskilt vid så ingripande beslut som skolplacering. Enligt Skolinspektionens praxis
finns dock utrymme för en kommun att ta emot elever i en skola även när en
vårdnadshavare motsätter sig en placering. En förutsättning är att skolan har efterhört
den andre vårdnadshavarens inställning och att elevens rätt till utbildning annars skulle
äventyras. I sådana fall, där förvaltningen utrett båda vårdnadshavarnas inställning
men enighet mellan vårdnadshavarna inte kunnat uppnås, placeras elever i regel enligt
gällande riktlinjer för skolplacering (BUN 2017:247) utifrån elevs folkbokföringsadress. Det är lämpligt att förtydliga att dessa beslut grundar sig på riktlinjer antagna
av nämnden eftersom rättsläget avseende denna fråga inte är helt klart.
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Ärende

Författning Delegat

Anmärkning

Beslut i fråga om
tidigare start i
förskoleklass

SkolL 7:11

Femåring har
närvaroplikt, ej
skolplikt.

Rektor

Lagrummet 9 kap. 5 § har ersatts av 7 kap. 11 §. Enligt 7 kap. 11 § får ett barn tas
emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år.
Femåringen har då inte skolplikt men närvaroskyldighet. Om en femåring har gått
förskoleklassen inträder skolplikten i åk 1 i grundskolan enligt 7 kap. 11 a § skollagen.
Beslut om start i grundskola höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år är vad
gäller grundskolan efter lagändringen direkt given rektor enligt 7 kap. 11 a § andra
stycket punkt 1, dvs. inget som kan delegeras. Ett barn kan då direkt börja i åk 1 det
kelanderår då barnet fyller sex år om barnet då antingen har gått ut förskoleklassen eller
om barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i grundskolan utan att först
ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det (dvs. barnet
hoppar då över förskoleklassen och får då sin skolplikt förkortad med ett år).

7.2 Eleverna

Ärende

7.2.4

Påbörja skolplikten höstterminen det
kalenderår
barnet fyller sju
år.

Författning Delegat
SkolL 7:10

Rektor

Anmärkning
Beslut får
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

Precis som tidigare finns möjlighet att skjuta upp skolplikten ett år om det finns
särskilda skäl enligt 7 kap. 10 § skollagen. I denna delegationspunkt har endast ändring
skett till sju år, utifrån att skolplikten numera inträder vid sex års ålder i vanliga fall.
Beslut om uppskjuten skolplikt förutsätter begäran av vårdnadshavare.
9. Grund- och gymnasiesärskolan
9.2 Eleverna

Ärende

Författning Delegat

Anmärkning
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SkolL 7:10

Rektor

SkolL 7:11 a §
p. 3

Skolchef

Beslut enligt 7:10
får överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

Sedan årsskiftet gäller att skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller
sex år om inte beslut om uppskjuten skolplikt fattats. Ett barn som har fått skolplikten
uppskjuten och som tillhör grundsärskolans målgrupp får hoppa över förskoleklassen.
Detta förutsätter inget beslut utan rättigheten framgår direkt av 7 kap. 11 b §
skollagen. Det måste givetvis vara utrett att barnet ska tas emot i grundsärskolan.
Möjligheten till tidigare skolstart i förskoleklass gäller enligt 7 kap. 11 § skollagen alla
de skolformer inom vilka skolplikt kan fullgöras. Barn som tillhör grundsärskolans
målgrupp har även möjlighet att börja direkt i skolans årskurs 1 redan som sexåring.
En sådan tidigare start i åk 1 torde mer sällan bli aktuell för särskoleelever (se sid. 59 i
prop. 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder). Möjligheten finns dock och det är då enligt
skollagen hemkommunen som får bedöma om barnet ska få hoppa över
förskoleklassen och börja direkt i åk 1 i grundsärskolan höstterminen det kalenderår
barnet fyller sex år. Ett sådant beslut förutsätter begäran av vårdnadshavare. Ur
organisatorisk synpunkt är det lämpligt att dessa beslut ligger på skolchef.
11. Skolärenden – fristående enheter och tilläggsbelopp

11.7

Ärende

Författning Delegat

Anmärkning

Yttrande till
Statens
Skolinspektion
avseende ansökan
om godkännande
av enskild som
huvudman för
fristående skolverksamhet eller
om utökning av
befintlig verksamhet i närliggande kommun

2 kap. 5 och 7
§§ SkolL

Förvaltningschef
har i uppdrag att
i en
arbetsordning
ange delegat på
individnivå

Utsedd
utbildningsinspektör
– ersättare utsedd
utbildningsinspektör
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Ändras till:
11.7

Ej gällande.

Punkten 11.7 tillkom felaktigt vid senaste revideringen på grund av otydlighet i ett
beslut i en annan instans. Felet åtgärdas nu genom ovanstående förändring i
delegationsordningen. Delegationen finns för närvarande från kommunfullmäktige till
kommunstyrelsen.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

________________________
Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

___________________________
Thomas Åkerblom
Kvalitetschef

______________
Beslutet delges: Delegaterna
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