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 Utbildningsnämnden 

Revidering av delegationsordningen  

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att fastställa reviderad delegationsordning enligt förslag.  

 

Bakgrund 

På förekommen anledning har förvaltningen sett över hur delegationsordningen fördelar ansvaret att 

föra nämndens talan och avge yttrande till olika myndigheter.  

 

Föredragning 

Nämndens delegationsordnings punkt 7.1.6. täcker in ett brett spektrum av olika ärenden samtidigt 

som den delvis delegerar till skolformsutskotten som ibland kan ha svårt att möta upp mot korta 

svarstider från andra myndigheter. Förvaltningen föreslår istället att dela upp den tidigare punkten i 

två olika, där den ena är inriktad mot yttranden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och 

den andra har en bredare karaktär och bland annat inkluderar mål vid domstol. 

 

I nuvarande delegationsordning används delegationen till skolformsutskotten främst för att de själva 

ska yttra sig i de fall deras beslut överklagats. Oavsett delegaten som avger yttrande kvarstår dock 

uppdraget till förvaltningen att försvara det överklagade beslutet. Förvaltningen förväntar sig att 

ändringen leder enklare hantering av överklaganden snarare än någon generell förändring av yttranden 

i sak. Förvaltningen avser att även framöver hålla skolformsutskotten väl informerade om vad som 

sker i eventuella rättsprocesser kopplade till utskottsbeslut. Förslaget handlar bara om hur yttanden ska 

hanteras och påverkar inte utskottens delegation i övrigt. 

 

Nuvarande antagningsheten kommer även att byta namn framöver till enheten för resursplanering och 

antagning och därför föreslås även att det görs redaktionella ändringar i dokumentet därefter. 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 

 

Birgitta Pettersson  

Utbildningsdirektör 



Nuvarande skrivning i utbildningsnämndens delegationsordning 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkningar 

7.1.6 Föra nämndens talan och avge yttrande i 

ärenden eller mål vid domstol eller annan 

myndighet 

a) Individärenden eller kvalitetsgranskning 

inom det egna verksamhetsområdet 

b) Ärenden beslutade av skolformsutskott 

 a) Avdelningschef/ 

Enhetschef 

antagningsenheten 

b) Skolformsutskott 

 

Gäller inte i ärenden enligt 6 kap 38 § 

KL 

Delegationen omfattar att ta ställning 

till om beslut eller dom ska 

överklagas samt att i förekommande 

fall överklaga. 

Förslagen ändring 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkningar 

7.1.6 Föra nämndens talan och avge yttrande i 

ärenden eller mål vid domstol eller myndighet  

a) Skolskjuts och skolplacering 

b) Övriga ärenden 

 a) Enhetschef 

resursplanering och 

antagning 

b) Utbildningsdirektör 

Gäller inte i ärenden enligt 6 kap 38 § 

KL. 

Gäller andra myndigheter än 

Skolverket och Barn- och 

elevombudet. 

Delegationen omfattar att ta ställning 

till om beslut eller dom ska 

överklagas samt att i förekommande 

fall överklaga. 

Ny 

7.1.7 

Avge yttrande till Skolinspektionen eller 

Barn- och elevombudet inom respektive 

verksamhetsområde 

 Avdelningschef Innefattar yttrande gällande 

individärende, kvalitetsgranskningar 

inom det egna verksamhetsområdet 

samt föreläggande. 
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