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Revidering av barn- och grundskolenämndens 
delegationsordning  

Sammanfattning 

Barn- och grundskolenämndens delegationsordning är en förteckning över ärendetyper där 

barn- och grundskolenämnden har delegerat beslutanderätten till en tjänsteman eller en 

förtroendevald. Delegationsordningen har setts över och ett antal ändringar och tillägg 

föreslås.   

Förslag till beslut 

Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta reviderad delegationsordning daterad den 12 

januari 2021.   

Ärendet 

Med delegation avses att barn- och grundskolenämnden överför beslutanderätt, det vill säga, 

ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på 

samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  

Barn- och grundskolenämndens nuvarande delegationsordning reviderades den 13 juni 2019. 

En översyn av barn- och grundskolenämndens delegationsordning har genomförts och ett 

antal ändringar och tillägg föreslås.  

I delegation nummer 2.6 föreslås benämningen av delegaten ändras från förskolechef till 

rektor. I 2 kap. 9 § 1 st. skollagen (2010:800) framgår att ”det pedagogiska arbetet vid en 

förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor”. I 9 § 2 st. framgår att ”rektorn 

ska benämnas på detta sätt.” Av samma anledning föreslås delegaten i delegation nummer 

12.3, 12.6, 12.8 och 12.9 ändras från rektor och förskolechef till endast rektor. 

Under rubrik 9. Tillsyn föreslås delegaten ändras för delegation nummer 9.1 från 

utbildningschef till stabschef, tillsynsansvarigas närmaste chef. Under samma rubrik föreslås 

en ny delegation, nummer 9.4, där tillsynsansvarig för förskola och pedagogisk omsorg ges rätt 

att i enlighet med 26 kap. 8 § skollagen (2010:800)  besluta om att förelägga den som är 

uppgiftsskyldig enligt 26 kap. 7 § 1 st. skollagen att fullgöra sin skyldighet.  
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I reglementet med allmänna bestämmelser för Täby kommuns nämnder anges att delgivning 

med nämnden sker med ordföranden eller med anställd som nämnden beslutar. Ett tillägg i 

barn- och grundskolenämndens delegationsordning föreslås, delegation nummer 11.9, där 

avdelningschef ges rätt att ta emot delgivning.  

Ändringarna är rödmarkerade i bilagt förslag till delegationsordning för barn- och 

grundskolenämnden.  

Ekonomiska aspekter 

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.  

 

 

 

Maria Assarsson   Henrik Mattisson 

Utbildningschef   Stabschef utbildning  

 

Bilaga 

- Förslag till delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, daterat den 12 januari 

2021  
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