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Förändring av delegationsordning för barn- och 
grundskolenämnden, Täby kommun 

Sammanfattning

Barn- och grundskolenämndens delegationsordning är en förteckning av ärendetyper där 
barn- och grundskolenämnden har delegerat beslutanderätten till tjänstemän. Beslut om 
föreläggande då en verksamhet uppvisar brister fattas idag av barn- och grundskolenämnden i 
Täby kommun. Om beslut om föreläggande kan fattas av utbildningschef ges verksamheterna 
möjlighet att fortare åtgärda de brister som uppmärksammats. 

Förslag till beslut

Barn- och grundskolenämnden beslutar att: 

 Delegera beslut om föreläggande vid iakttagen brist vid tillsyn av fristående förskolor. 
Delegat utbildningschef.

 Justera delegationsordningen i enlighet med skollagen 26 kap.                                                      
Punkt 9.1 - Tilldela föreläggande, skollagen kapitel 26, 10§. Delegat utbildningschef.    
Punkt 9.2  - Tilldela anmärkning, skollagen kapitel 26, 11§. Delegat tillsynsansvarig 
förskola/pedagogisk omsorg.                                                                                                     
Punkt 9.3 - Avstående från ingripande, skollagen kapitel 26, 12§. Delegat 
tillsynsansvarig förskola/pedagogisk omsorg. 

Ärendet

Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun ansvarar i enlighet med skollagens 26 kapitel 
för tillsyn av  

1. Fristående förskolor vars huvudman har fått beslut om godkännande att bedriva 
verksamhet av barn och- grundskolenämnden (skollagen 2 kapitlet, 7 § andra stycket).

2.  Pedagogisk omsorg vars huvudman barn- och grundskolenämnden har fattat beslut 
om ha rätt till bidrag i enlighet med skollagen 25 kapitlet, 10§.
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Enligt skollagen är tillsynen en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om 
den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I 
tillsynen ingår att fatta beslut om föreläggande eller anmärkning mot bakgrund av brister som 
iakttagits vid granskning av verksamheten (skollagen 26 kapitlet, 2§).

Beslut om föreläggande fattas av barn- och grundskolenämnden i Täby kommun. Ett 
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa 
iakttagna brister. Då beslut om föreläggande fattas först vid nästa tillfälle som nämnden 
sammanträder kan tiden från påtalad brist till åtgärd och svar på föreläggande bli lång. För 
barnens bästa bör brister i verksamheten kunna åtgärdas mer skyndsamt. 

Patrik Forshage
Utbildningschef

Bilagor:
1. Gällande delegationsordning
2. Förslag till reviderad delegationsordning
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