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Yttrande över Promemorian Ändring av en bestämmelse i skollagen 
om sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd 

1. Inledning 

Skolväsendets överklagandenämnd ställer sig positiv till förslaget i promemorian. 
Överklagandenämndens preliminära statistik för år 2018 visar en markant 
uppgång av antalet inkomna överklaganden, i det närmaste en fördubbling jämfört 
med år 2017 (preliminärt 1 298 inkomna ärenden år 2018 jämfört med 648 
inkomna ärenden år 2017). Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att 
det är önskvärt att möjliggöra en ordning där beslutsfattandet i fråga om s.k. 
ordförandebeslut kan fördelas mellan ordföranden och två vice ordförande. 
Överklagandenämnden har dock några synpunkter som berörs i det följande. 

2. Syftet med förslaget bör tydliggöras 

Överklagandenämnden uppfattar att det primära syftet med förslaget är att fördela 
beslutsfattandet, och på så sätt sprida arbetsbördan, på fler personer. En positiv 
bieffekt av detta kan bli att handläggningstiderna förkortas något. I promemorian 
(se dels Sammanfattning, dels Konsekvenser) läggs dock, som nämnden ser det, 
större vikt vid att förslaget ska leda till kortare handläggningstider än att fördela 
beslutsfattandet. Ett förtydligande av syftet med förslaget är därför önskvärt. Det 
kan nämnas att handläggningstiderna för innevarande år endast har ökat 
marginellt jämfört med föregående år, trots en i det närmaste fördubbling av 
antalet inkomna överklaganden (enligt preliminära uppgifter har den 
genomsnittliga handläggningstiden ökat från 58 till 61 dagar). 
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3. De vice ordförandenas inbördes ordning behöver klargöras 

Överklagandenämnden anser att det på något sätt bör tydliggöras vem av de två 
vice ordförandena som i första hand ska ersätta ordföranden, för det fall 
regeringen har utsett två vice ordförande. Av praktiska skäl behövs en inbördes 
ordning, t.ex. en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Vem som är 
förste respektive andre vice ordförande skulle exempelvis kunna framgå av 
regeringsbeslutet om utnämnande. Frågan bör dock också beröras i 
författningskommentaren. 

4. Språkliga synpunkter 

Överklagandenämnden anser att förslaget till ändring av 6 § i förordningen 
(2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd kan förenklas 
på så sätt att formuleringen "en vice ordförande" används i stället för "vice 
ordföranden eller en av två vice ordförande". 

På Överklagandenämndens vägnar 

Niklas Schtillerqvist 

Yttrandet har beslutats av Nildas Schtillerqvist, ordförande i nämnden, samt 
Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Elisabeth Fernell och Lars 
Werner efter föredragning av juristen Johanna Jadstrand. Kanslichefen Anna-
Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta 
i avgörandet. 
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