
  KALLELSE 
  2022-01-20 
   
 

 

Utbildningsnämnden 
    
 

  
 
 

Plats och tid 
för sammanträde 

Distanssammanträde via Microsoft teams, onsdagen den 26 januari 2022  
kl. 08.30-12.30 
 
Detta sammanträde sker på distans via mötesprogrammet Microsoft Teams. 
Tänk på att inför sammanträdet kontrollera funktionen för din dator, mikrofon, 
högtalare samt internetanslutning och att ingen obehörig person hör eller ser 
vad som behandlas under mötet. 

 
 
 
 

Informationspunkter 

1 8:30 Utbildningschefen informerar   

2 Kommande ändring av Skolverkets verksamhet med regionala kontor- 
Anneli Olofsson, utbildningschef 

  

3 Revisionens granskning av särskilt stöd- Anneli Olofsson, utbildningschef   

4 Nulägesrapport rekrytering rektor förskola Myrviken- Anneli Olofsson, 
utbildningschef 

  

5 Coronaläget- Anneli Olofsson, utbildningschef   

6 9.30 Paus   

7 09.45 Information om pågående HÖK21-arbete för lärarorganisationerna och 
rektorer- Anneli Olofsson, utbildningschef, Camilla Ericsson, rektor, Helena 
Widenström, rektor, John Estvik, HR-konsult 

  

8 10.00-11.00 Nulägesrapport förskolebyggnationer Klövsjö och Myrviken- 
Richard Grubb, fastighetschef och Erik Eriksson, byggnadsingenjör 

  

9 11.00 Visning av schoolsoft- Charlotte Helgesson, verksamhetsutvecklare   
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Sammanträdespunkter 

10 Val av justeringsperson, tid och plats för justering   

11 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

12 Läsårstider 2024/2025 2021/141 3 - 4 

13 Revidering av delegationsordningen för utbildningsnämnden 2020/30 5 - 50 

14 Utredning kaffe till personal 2021/136 51 - 53 

15 Redovisning av delegationsbeslut  54 - 57 

16 Meddelanden  58 - 70 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

 2022-01-17 Dnr UN 2020/30 
 
Stabsavdelningen 
Sanna Castillo Appell 
 Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

Revidering av delegationsordningen för utbildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden reviderar delegationsordningen enligt förslag daterat 
den 19 januari 2022. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd, Sanna Castillo Appell 
 
Finansiering 
Finansiering ej relevant.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Delegationsordningen ses över årligen.  
 
Bakgrund 
Delegationsordningen inom utbildningsnämndens område har setts över. 
Borttagen text har strukits över. Tillkommen text har markerats med grön 
färg.  
 
Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 

 
 
 
Kopia till 
Anneli Olofsson, utbildningschef 
Ebba Beattie, webbansvarig 
Elin Ryd, nämndsekreterare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig demokratistöd 
Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare 
Löneadministratörer 
HR-konsulter 
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LAGRUM 
• AB = Allmänna bestämmelser 
• FL – Förvaltningslagen (1986:223) (NU 2017:900) 
• FPL – Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 
• HSL – Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
• KL – Kommunallagen (2017:725) 
• LAS – Lagen om anställningsskydd (1982:80) 
• LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)  
• OSL – Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
• SF – Skolförordningen (2011:185) 
• SL – Skollagen (2010:800) 
• TF – Tryckfrihetsförordningen (1949:105)  
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FÖRKORTNINGAR 
 

• MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
• SIP – Samordnad individuell plan 
• SYV – Studie- och yrkesvägledare 

 
 Förskolechef benämns enligt ändring i skollagen med rektor från 2019-07-01, anges i delegationsordningen därmed som rektor.  
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DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN BERGS KOMMUN 

 
Utbildningsnämnden har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–40 §§, 7 kap 5–7 §§, 9 kap 31-32 §§, kommunallagen 
(2017:725) rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd hos kommunen. Av kommunallagen framgår vidare att beslutanderätt i ärenden av följande slag inte får delegeras;  
 
• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  
 
Ärenden som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas tillbaka till utbildningsnämnden om denne anser 
att ärendet bör behandlas där. Den som tillfälligt förordnats på respektive tjänst träder automatiskt in som ersättare för delegat. 
Kommunallagen anger vidare att beslut som fattas på delegation ska anmälas i den ordning som beslutas (KL 6 kap 40 §). 
Delegationsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden vid nästa sammanträde enligt rutin. Ett beslut som fattats med stöd av delegation 
kan inte upphävas av nämnden.  
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Kommunstyrelsen är löne- och pensionsmyndighet 

 
Kommunstyrelsen är kommunens löne- och pensionsmyndighet. Alla ärenden som rör sådana frågor beslutas av kommunstyrelsen. 
Verkställighetsärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande för delegationsärenden är att de har ett klart 
drag av självständig bedömning och besluten kan överklagas. Beslut som utgör verkställighet är till exempel svar på skrivelser där 
nämnden antagit normer eller riktlinjer och direktupphandling, även beslut som följer direkt av författning eller avtal, till exempel 
beviljande av semester eller föräldraledighet.  

 
Vidaredelegation och ersättande delegat  

 
Det är enbart avdelningschef som har möjlighet att vidaredelegera beslutanderätt (7 kap 6 § kommunallagen). Alla beslut vid 
vidaredelegation ska meddelas ansvarig nämnd.  
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FÖRVALTNINGSGEMENSAMMA ÄRENDEN 

Offentlighet och sekretess  
Principerna för rätten till offentlighet samt regelverket avseende sekretesskydd gentemot enskild.  
 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Brådskande ärende (beslut) KL 6:39 Ordförande  
Representation och uppvaktning i nämndens namn  Ordförande  
Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och resor, högst 2 dagar per 
tillfälle 

 Ordförande  

Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och resor utöver 2 dagar per 
tillfälle 

 Utbildningsnämnden   

Beslut att avslå ansökan om utlämnande av allmän handling till enskild samt 
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 

TF 2 kap 14 §  
OSL 10 kap 14 § 
1st, 10 kap 4 § 
1st  

Avdelningschef  

Beslut att avslå ansökan om utlämnande av allmän handling till myndighet OSL 6 kap 5 § Avdelningschef  

Beslut att utse dataskyddsombud GDPR   Ej delegation, nämnden 
tar beslut  

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal i nämndens namn enligt Bergs 
kommuns mall 

 Ordförande  

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal i nämndens namn. PUB-avtal från 
leverantör 

 Avdelningschef  

Avslag på begäran av rättelse, radering, begränsning och överföring av 
personuppgifter.  

GDPR artikel 16, 
17, 18, 20  

 Ej delegation 

Arkivansvarig ArkivL 4 § Avdelningschef  

Upprätta och revidera dokumenthanteringsplan 
 

ArkivL 6 § punkt 
2 

Avdelningschef  
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Arkivredogörare 

 
ArkivL 4 § 

 
Tjänsteman/tjänstemän 
inom avdelningens 
verksamhet med 
arkivansvar  

 

Arkivvård ArkivL 6 § Tjänsteman/tjänstemän 
inom avdelningens 
verksamhet med 
arkivansvar 

 

Framställan om överflyttning av ärenden till annan nämnd  Avdelningschef  

Anmälan om vissa verksamheter enligt Miljöbalken SFS 98:899 38 § Rektor Miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. Avser 
ny lokal eller flytt av 
lokal enligt Miljöbalken 
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Yttrande och överklagande till domstolar och myndigheter 
Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Prövning av att överklagande inkommit i tid, samt avvisning av för sent inkommen 
överklagan gällande icke delegerade beslut fattade av nämnden.  

FörvL 45 § Ordförande  

Prövning av att överklagande inkommit i tid, samt avvisning av för sent inkommen 
överklagan.  

FörvL 45 § Delegaten i 
ursprungsbeslutet.  

Enhetschef 
Avdelningschef 

Omprövning av delegats beslut. FörvL 27 § Delegaten i 
ursprungsbeslutet. 

 

Yttrande över överklagande av delegats beslut. FörvL 25 § Avdelningschef  

Rättelse av uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande i en skrivelse eller protokoll. FörvL 26 § Den som upprättat 
handlingen.  

 

Beslut att avvisa ombud eller biträde 9 § 2st FL Avdelningschef  

Beslut i fråga om överklagande av domstol- och myndighetsavgörande  Avdelningschef  

Beslut att begära inhibition 28 § FPL 
29 § FL 

Avdelningschef  

Yttranden i tillsynsärenden  Avdelningschef  

Yttrande på begäran av domstol eller myndighet   Avdelningschef Såsom Skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skolinspektionen, 
Diskrimineringsombuds
man, Datainspektionen 

Beslut om att utse ombud för nämnden i ärenden eller mål vid allmän domstol eller 
Förvaltningsdomstol 

 Ordförande  

Tecknande av avtal i nämndens namn  1. Enhetschef 
2. Avdelningschef 

1. Inom den egna 
verksamhetens 
budget.  
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3. Förvaltningschef/ko
mmundirektör  

2. Inom avtal där 
firmatecknare ej 
krävs för 
ansvarområde.  

3. För hela 
förvaltningen.  

 

Övriga förvaltningsgemensamma ärenden  
Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Initieringsansvar gällande upprättande av individuell plan (SIP, IVP, LSS), vid 
bedömt behov hos enskild 

2 kap 7 § SoL Rektor  Enligt beslut Vhn Dnr 
2018/181 

Systemägare IT-system   Avdelningschef  
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UTBILDNING 

Avdelningsgemensamma ärenden 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 

Inrätta karriärsteg genom att utse förstelärare/lektor SL 2 kap 22 § 
SFS 2013:70 

Avdelningschef Enligt riktlinje 

Tilldela lärarlönelyft  SFS 2016:100 Avdelningschef  

Utreda och lämna yttrande till Skolinspektionen vid ärenden om godkännande av 
enskild huvudman 

SF 2 kap 2 § 
GyF 2 kap 2 § 

Avdelningschef  

Beslut om avgift i samband med handläggning av ärenden om godkännande av 
enskild huvudman (förskola, pedagogisk omsorg) 

SL 2 kap 5c §  Delegeras ej (se SFS 
2011:185 2 kap 5 §) 

Företräda kommunen vid samråd med enskild huvudman inför start av utbildning  SL 2 kap 6a § Avdelningschef  

Godkännande av enskild huvudman för förskola eller pedagogisk omsorg SL 2 kap 7 §  Delegeras ej 

Utse skolchef/skolchefer som ska biträda huvudmannen i hela eller delar av 
verksamheten 

SL 2 kap 8a §  Delegeras ej 

Beslut om anställning av rektor SL 2 kap 11 § Avdelningschef  

Beslut om förändringar av ledningens organisation inom beslutad ram   Avdelningschef  
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Tillse att rektorer går särskild befattningsutbildning SL 2 kap 12 § Avdelningschef Gäller även förskolan 
från 2019-07-01.  

Beslut om tillfällig anställning av lärare i mer än 6 månader SL 2 kap 18–19 §§  Delegeras ej 

Tillse att introduktionsperiod för nyanställd lärare/förskollärare genomförs SL 2 kap 22 a § Rektor  

Tillse att personal vid förskole- och skolenheter ges möjlighet till 
kompetensutveckling  

SL 2 kap 34 § Avdelningschef I samverkan med 
rektorer och 
verksamhetsutvecklare 

Tillse att det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå planeras och 
dokumenteras 

SL 4 kap 3 och 6 §  Verksamhetsutvecklare I samråd med 
avdelningschef 

Beslut om åtgärd vid klagomål SL 4 kap 7 § Ansvarig för 
verksamheten (rektor 
resp avdelningschef) 

 

Tillse att rutiner för klagomål efterlevs SL 4 kap 8 § Verksamhetsutvecklare I samråd med 
avdelningschef 

Beslut om inrättande av lokala styrelser för förskol- eller skolenhet SL 4 kap 15 §  Delegeras ej 

Beslut om förebyggande arbete och åtgärder mot kränkande behandling samt 
upprättande av plan mot diskriminering och kränkande behandling för varje 
särskild verksamhet 

SL 6 kap 6, 7 §§ Rektor  

Tillse att plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande behandling av barn och elever upprättas 

SL 6 kap 8 § Avdelningschef  I samråd med 
verksamhetsutvecklare 

Skyndsamt utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar och i 
förekommande fall vidta åtgärder 

SL 6 kap 10 § Rektor Meddelas skyndsamt 
till avdelningschef 
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Beslut kring avtal om entreprenad eller samverkan med annan kommun, landsting, 
enskild huvudman eller enskild fysisk eller juridisk person 

SL 23 kap 1–10§§  Delegeras ej 
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Elevhälsa gällande grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om verksamhetschef för elevhälsa  Avdelningschef   
Beslut om tillfällig skolskjuts vid sjukdom eller olycksfall SL 10 kap 32 §  Skolsköterska   
Medicinska ansvaret för elevhälsans medicinska gren HSL 11 kap 4 § 

7 kap 3 § 
Patientsäkerhets-
förordningen 

Skolsköterska I samverkan med 
MAS 
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Förskola 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om barngrupper och miljö SL 8 kap 8 §  Delegeras ej 
Beslut om plats, förtur eller utökad tid inom förskoleverksamhet på grund av 
särskilda skäl 

SL 8 kap 5, 7, 14 §§  Avdelningschef  

Beslut om placering hos annan kommun eller fristående förskola SL 8 kap 12 §  Avdelningschef  
Beslut om att erbjuda förskola enligt lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724) 

SL 8 kap 12 a §  Delegeras ej 

Beslut om mottagande i förskoleverksamhet av barn folkbokfört i annan kommun SL 8 kap 13 § Avdelningschef  
Beslut om placering i förskoleverksamhet SL 8 kap 15 §  Rektor  
Beslut om avgifter inom barnomsorg SL 8 kap 16 §   Delegeras ej 
Beslut om interkommunal ersättning gällande kostnader för förskoleplats SL 8 kap 17 §   Delegeras ej 
Beslut om avtal för interkommunal ersättning till annan kommun eller driftbidrag 
till fristående förskola alternativt pedagogisk omsorg 

SL 8 kap 17, 21 §§ 
 

Avdelningschef  

Beslut om interkommunal ersättning gällande bidrag för barn med omfattande 
behov av särskilt stöd  

SL 8 kap 17 § andra 
stycket 

 Delegeras ej 

Beslut om bidrag från hemkommunen gällande kostnader för förskoleplats hos 
fristående förskola 

SL 8 kap 21–22 §§   Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om tilläggsbelopp till fristående förskola för barn som har omfattande 
behov av särskilt stöd  

SL 8 kap 23 §  Delegeras ej 

Beslut om att tillfälligt öppna/stänga avdelningar inom förskolan SL 8 kap 3 § Rektor  
Beslut om avgifter och tillämpningsregler utifrån fastställd barnomsorgstaxa  Handläggare 

barnomsorg 
 

Beslut om undantag från uppsägningstid  Handläggare 
barnomsorg 

I samråd med rektor 

Beslut om reducerad barnomsorgsavgift med 50 % vid frånvaro på grund av 
sjukdom mer än 14 dagar i följd 

 Rektor  
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Beslut om uppsägning av plats på grund av obetald barnomsorgsavgift  

  
Avdelningschef 

 
Enligt rutin 
Fordringar 
barnomsorg  

Beslut om uppsägning av förskoleplats på grund av ej nyttjad plats  Rektor  
Beslut om tillsyn av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som kommunen 
godkänt enligt SL 2 kap 7 §, 25 kap 10 § samt att 2 kap 5, 5b §§ efterlevs.  

SL 26 kap 4 § Avdelningschef 
 

Verkställs av 
verksamhets-
utvecklare och 
specialpedagog 
förskola 

Beslut om omsorg under tider då förskola inte erbjuds SL 8 kap 3, 5, 7 §§  Delegeras ej 
Beslut om upprättande av avtal för pedagogisk omsorg SL 2 kap 5,7 §§   Delegeras ej 

Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om anordnande av pedagogisk omsorg (även obekväm arbetstid (nattis)) SL 25 kap 2,5 §§   Delegeras ej 
Beslut om bidrag för pedagogisk omsorg SL 25 kap 11-16 §§   Delegeras ej 

11 och 15§ går att 
överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om råd och vägledning vid tillsyn av förskoleverksamhet som kommunen 
godkänt, pedagogisk omsorg och enskild verksamhet 

SL 26 kap 9 § Verksamhetsutveckl
are 

 

Beslut om föreläggande, anmärkning alternativt att avstå från ingripande i de fall 
tillsyn visar att verksamhet inte uppfyller krav som följer av gällande föreskrifter 
eller de villkor som gäller för beslut om rätt till bidrag 

SL 26 kap 10–12 §§  Delegeras ej 

Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud SL 26 kap 18 §  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om att föreläggande enligt kap 26 får förenas med vite SL 26 kap 27 §  Delegeras ej 
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Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om utökad omsorgstid i undantagsfall, upp till 90 minuter före eller efter 
ordinarie öppettid 

 Avdelningschef Enligt beslut Dnr 
2016/273 
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Förskoleklass 
Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Informationsmottagare vid rektorsbeslut om avstängning i vissa obligatoriska 
skolformer 

SL 5 kap 14–16 §§ Avdelningschef Meddelas skyndsamt 
till ordförande – eller i 
samråd?  

Beslut om läsår och terminers omfattning  SL 7 kap 17 § 
SL 9 kap 3,7 §§  

 Delegeras ej 
 

Informationsskyldighet till vårdnadshavare angående skolplikt  SL 9 kap 12 § Rektor 4, 5 §§ upphört att 
gälla, nu obligatoriskt 

Beslut om uppskjuten skolplikt efter begäran av barnets vårdnadshavare SL 7 kap 10 § Avdelningschef Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om att skolplikt börjar fullgöras direkt i grundskola istället för 
förskoleklass 

SL 7 kap 4, 11 a §§ Rektor  Se SL 7 kap 11 a, 11 b 
§§   

Beslut om tidigare mottagande i förskoleklass  SL 7 kap 11 §  Delegeras ej se SL 7 
kap 11 a § för olika 
skolformer 

Bevakning av att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning (i den egna 
kommunen eller hos annan huvudman)  

SL 7 kap 21 § Handläggare 
grundskola 

 

Bevakning av att skolplikten fullgörs  SL 7 kap 22 § Rektor För elever hos annan 
huvudman gäller att 
hemkommunen ska 
underrättas vid 
misstanke om att 
skolplikt ej fullföljs. 

 
Beslut om föreläggande om skolplikt inte fullgörs 

 
SL 7 kap 23 §  

  
Delegeras ej. Se 
Närvaroplan avsnitt 1.3 
p. 8,9.   
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

23



     DELEGATIONSORDNING   19 (45) 
  2022-01-19 

 

 
 
Beslut om placering i förskoleklass utanför den egna kommunen 

 
 
SL 9 kap 12 § 

 
 
Avdelningschef 

 
 
Delegerad punkt delad 
§§ 12 och 13 nedan 

Inhämta yttrande samt beslut om mottagande i förskoleklass av elev från annan 
kommun 

SL 9 kap 13 § Avdelningschef Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om placering i annan förskoleklass än enligt vårdnadshavarna önskad SL 9 kap 15 § Avdelningschef Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om rätt till skolskjuts  SL 9 kap 15 b, c § 
Skolskjutsreglementet  

Avdelningschef Utreds av 
skolskjutshandläggare  
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om storlek på interkommunal ersättning gällande kostnader 
förskoleklass 

SL 9 kap 16 §   Delegeras ej 

Beslut om storlek på bidrag från hemkommunen till fristående skola gällande 
kostnader förskoleklass 

SL 9 kap 19–20 §§  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om avtal för interkommunal ersättning till annan kommun eller 
driftbidrag till fristående grundskola  

SL 9 kap 16, 19 §§ 
 

Avdelningschef  

Beslut om tilläggsbelopp från hemkommunen till fristående skola gällande barn 
i behov av särskilt stöd i förskoleklass 

SL 9 kap 21 §   Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 
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Grundskola  

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om läsårets omfattning  
 

SL 10 kap 3 § 
SF 3 kap 2–3 §§  

 Delegeras ej 

Beslut om att begränsa antalet skoldagar till fyra för elever i åk 1 eller 2, om det 
finns särskilda skäl 

SF 3 kap 4 § Rektor  

Informationsmottagare vid rektorsbeslut om avstängning i vissa obligatoriska 
skolformer 

SL 5 kap 14–15 §§ Avdelningschef Meddelas skyndsamt 
till ordförande  

Beslut om uppföljning av rektors informationsskyldighet vid avstängning av elev SL 5 kap 16 §  Delegeras ej 
Beslut om skoldagens längd SL 7 kap 17 §  Rektor  
Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade 
undervisningstiden 

SF 9 kap 3 §   Delegeras ej 

Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna efter förslag från 
rektor 

SF 9 kap 4 §   Delegeras ej 

Beslut om språkval som erbjuds vid skolenhet SF 9 kap 5–7 §§  Rektor  
Beslut om erbjudande av ämnen inom elevens val SF 9 kap 8,11 §§ Rektor  
Beslut om att frångå avidentifiering av digitala nationella prov i undantagsfall SF 9 kap 22 § Rektor  
Tillse att nationella prov och bedömningsstöd för ämnena svenska, svenska som 
andra språk och matematik används i åk 1 

SF 9 kap 20–22 b §§ Rektor  

Beslut om utredning för mottagande i grundsärskola SL 7 kap 5 § Rektor  
Beslut om mottagande i grundsärskola SL 7 kap 5 § Chef elevhälsan Efter samråd med 

skolpsykolog 
Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om utredning om utskrivning ur grundsärskolan SL 7 kap 5 a § Rektor  
Beslut om utskrivning ur grundsärskola SL 7 kap 5 b § Chef elevhälsan Efter samråd med 

skolpsykolog 
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Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om försöksperiod grundskola, grundsärskola eller specialskola SL 7 kap 8 § Rektor  
Beslut om integrerade elever (grundskoleelev i grundsärskola eller 
grundsärskoleelev i grundskola) 

SL 7 kap 9 § Rektor   

Beslut om skolpliktens tidigare eller senare upphörande SL 7 kap 13–14 §§ Rektor 
(hemkommunen) 

Avdelningschef om 
elev hos annan 
huvudman 
Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om att eleven får fullgöra utbildningen efter skolpliktens upphörande SL 7 kap 15 §  Rektor 
(hemkommunen) 

Avdelningschef om 
elev hos annan 
huvudman 

Beslut om åtgärd utifrån rektors utredning om elevs frånvaro  SL 7 kap 19 a § Avdelningschef Se riktlinjer 
närvaroplan 

Bevakning av att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning (i den egna 
kommunen eller hos annan huvudman)  

SL 7 kap 21 § Handläggare 
grundskola 

 

Bevakning av att skolplikten fullgörs  SL 7 kap 22 § Rektor För elever hos annan 
huvudman gäller att 
hemkommunen ska 
underrättas vid 
misstanke om att 
skolplikt ej fullföljs. 

Beslut om föreläggande om skolplikt inte fullgörs SL 7 kap 23 §   Delegeras ej. Se 
Närvaroplan avsnitt 1.3 
p. 8,9.   
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt än i grundskola, grundsärskola 
eller specialskola 

SL 7 kap 4 § SL 
SL 24 kap 20–25 §§  

 Delegeras ej. 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
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beslutar för elev i 
specialskola 

Beslut om anordnande av praktisk arbetslivsorientering (PRAO) för elever i 
årskurs 8 

SL 10 kap 8 § Rektor Plan för studie- och 
yrkesvägledning 
upprättas på 
huvudmannanivå samt 
enhetsnivå. 
Plan för studie- och 
yrkesvägledning antogs 
den 1 september 2021, 
se ärende med dnr 
2021/88. 

Beslut om prövning för betyg i grundskolan för elev som fått undervisning i 
lovskola  

SL 10 kap 23, 23 b §§ Rektor  

Beslut om skolenhet för anordnande av lovskola SL 10 kap 23 e § Avdelningschef I samråd med rektorer 
för högstadium och 
gymnasium.  

Beslut om överenskommelse för elevs skolgång hos annan kommun  SL 10 kap 24 §  Avdelningschef  
Beslut om mottagande av elev från annan kommun SL 10 kap 25, 27 §§ Avdelningschef Går att överklaga till 

Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om ersättning till elev som måste bo utanför det egna hemmet SL 10 kap 29 §  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om att frångå vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering  10 kap 30 § SL  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om dispens från gällande skolskjutsregler 10 kap 32–33 §§ SL Avdelningschef Utifrån beslutat 
Skolskjutsreglemente. 
Utreds av 
skolskjutssamordnare. 
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Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om storlek interkommunal ersättning till annan kommun gällande 
grundskolekostnader 

10 kap 34 § SL  Delegeras ej 

 
Beslut om storlek på bidrag från hemkommunen till fristående grundskola 
gällande grundskolekostnader 

 
10 kap 37–38 §§ SL 

  
Delegeras ej  
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om avtal för interkommunal ersättning till annan kommun eller driftbidrag 
till fristående grundskola 

SL 10 kap 34, 37 §§ 
 

Avdelningschef  

Beslut om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd från hemkommunen till 
fristående grundskola  

10 kap 39 § SL  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om skolskjuts till elev i fristående grundskola i kommunen 10 kap 40 § SL Avdelningschef Utreds av 
skolskjutssamordnare 

Beslut om utövande av kommunens rätt till insyn i fristående grundskola 10 kap 41 § SL Avdelningschef  
Beslut om samt återkallande av att fullgöra utbildning på annat sätt på grund av 
sjukdom eller liknande skäl (sjukhus, institution kopplad till sjukhus, hemmet 
eller annan lämplig plats) 

SL 24 kap 20–24 §§ Rektor Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 
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Grundsärskola 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om läsårets omfattning  
 

SL 11 kap 3 §  
SF 3 kap 2–3 §§  

Utbildningsnämnd  

Beslut om att begränsa antalet skoldagar till fyra för elever i åk 1 eller 2, om det 
finns särskilda skäl 

SF 3 kap 4 § Rektor  

Informationsmottagare vid rektorsbeslut om avstängning i vissa obligatoriska 
skolformer 

SL 5 kap 14–15 §§ Avdelningschef Meddelas skyndsamt 
till ordförande  

Beslut om uppföljning av rektors informationsskyldighet vid avstängning av elev SL 5 kap 16 §  Delegeras ej 
Beslut om utredning för mottagande i grundsärskola SL 7 kap 5 § Rektor  
Beslut om mottagande i grundsärskola SL 7 kap 5 § Chef elevhälsa Efter samråd med 

skolpsykolog.  
Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om utredning om utskrivning ur grundsärskolan SL 7 kap 5 a § Rektor  
Beslut om utskrivning ur grundsärskola SL 7 kap 5 b § Chef elevhälsa Efter samråd med 

skolpsykolog.  
Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om försöksperiod grundskola, grundsärskola eller specialskola SL 7 kap 8 § Rektor  
Beslut om integrerade elever (grundskoleelev i grundsärskola eller 
grundsärskoleelev i grundskola) 

SL 7 kap 9 § Rektor   

Beslut och uppskjuten skolplikt SL 7 kap 10 §  Rektor 
(hemkommunen) 
Avdelningschef 

 

Beslut om skolpliktens tidigare eller senare upphörande SL 7 kap 13–14 §§ Rektor 
(hemkommunen) 

Avdelningschef om 
elev hos annan 
huvudman 
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Beslut om att eleven får fullgöra utbildningen efter skolpliktens upphörande 

 
SL 7 kap 15 §  

 
Rektor 
(hemkommunen) 

 
Avdelningschef om 
elev hos annan 
huvudman 

Beslut om skoldagens längd SL 7 kap 17 §  Rektor  
Beslut om åtgärd utifrån rektors utredning om elevs frånvaro  SL 7 kap 19 a § Avdelningschef Se riktlinjer 

närvaroplan 
Bevakning av att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning (i den egna 
kommunen eller hos annan huvudman)  

SL 7 kap 21 § Handläggare 
grundskola 

 

Bevakning av att skolplikten fullgörs  SL 7 kap 22 § Rektor För elever hos annan 
huvudman gäller att 
hemkommunen ska 
underrättas vid 
misstanke om att 
skolplikt ej fullföljs. 

Beslut om föreläggande om skolplikt inte fullgörs SL 7 kap 23 §   Delegeras ej. Se 
Närvaroplan avsnitt 
1.3 p. 8,9.   
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt än i grundskola, grundsärskola 
eller specialskola 

SL 7 kap 4 § SL 
SL 24 kap 20-25 §§  

 Delegeras ej. 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
beslutar för elev i 
specialskola 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden SF 10 kap 2 §   Delegeras ej 
Beslut om fördelning av undervisningstid mellan årskurserna efter förslag från 
rektor 

SF 10 kap 3 §   Delegeras ej 

Tillse att bedömningsstöd i årskurs 1 i ämnena svenska, svenska som andra språk 
och matematik används 

SF 10 kap 11 § Rektor  
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Beslut om elev i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden 

 
 
SL 11 kap 8 §  

 
 
Rektor 

 

Beslut om erbjudande av ämnen som elevens val SF 10 kap 5, 6 §§  Rektor  
Beslut om anordnande av grundsärskola, eller överenskommelse med annan 
kommun om ta emot elever som hemkommunen ansvarar för 

SL 11 kap 24, 28 §§   Delegeras ej 

Beslut om överenskommelse för elevs skolgång i annan kommuns grundsärskola SL 11 kap 25, 26 §§ Avdelningschef  
Beslut om att inhämta yttrande samt mottagande i grundsärskolan av elev från 
annan kommun 

SL 11 kap 25, 26 §§  Avdelningschef Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om att frångå vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering SL 11 kap 29 §  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om dispens från gällande skolskjutsregler SL 11 kap 31–32 §§ Avdelningschef Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om storlek interkommunal ersättning till annan kommun gällande 
grundsärskolekostnader 

SL 11 kap 33 §  Delegeras ej 

Beslut om storlek på bidrag från hemkommunen till fristående grundskola gällande 
grundsärskolekostnader 

SL 11 kap 36, 37 §§  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om avtal för interkommunal ersättning till annan kommun eller driftbidrag 
till fristående grundsärskola 

SL 11 kap 33, 36 § 
 

Avdelningschef  

Beslut om tilläggsbelopp för elev i grundsärskolan som har ett omfattande behov 
av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning 

SL 11 kap 38 §  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om utövande av kommunens rätt till insyn i enskild grundsärskola belägen i 
kommunen 

SL 11 kap 40 §  Avdelningschef  
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Beslut om samt återkallande av att fullgöra utbildning på annat sätt pga sjukdom 
eller liknande skäl (sjukhus, institution kopplad till sjukhus, hemmet eller annan 
lämplig plats) 

 
 
SL 24 kap 20–24 §§ 

 
 
Rektor 

 
 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 
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Fritidshemmet 
Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om organisation av fritidshem SL 14 kap 3 §   Delegeras ej 
Beslut om plats och placering i fritidshem SL 14 kap 4, 5 §§  Rektor Utreds av handläggare 

grundskolan 
Beslut om plats, förtur eller utökad tid på fritidshem då barnet behöver särskilt stöd 
i sin utveckling 

SL 14 kap 6, 7 §§  Avdelningschef  

Beslut om elevgruppens storlek och sammansättning på fritidshemmet SL 14 kap 9 §   Delegeras ej 
Beslut om att tillfälligt öppna/stänga avdelningar inom fritidshemmet  Rektor  
Beslut om storlek på avgift för utbildning i fritidshem SL 14 kap 12 §   Delegeras ej 
Beslut om storlek på interkommunal ersättning gällande fritidshem SL 14 kap 14 §   Delegeras ej 
Beslut om storlek på bidrag till enskild huvudman gällande kostnader fritidshem 
(se även bidrag till pedagogisk omsorg nedan) 

SL 14 kap 15, 16 §§  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om avtal för interkommunal ersättning till annan kommun eller driftbidrag 
till fristående grundskola alternativt pedagogisk omsorg eller öppen verksamhet 

SL 14 kap 14, 15 §§ 
SL 25 kap 11 § 

Avdelningschef Utreds av handläggare 
grundskola 

Beslut om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd till enskild huvudman för 
fritidshem 

SL 14 kap 17 §/ SL 
25 kap 13 §  

 Delegeras ej 

Beslut om utövande av kommunens rätt till insyn i enskilt fritidshem/pedagogisk 
omsorg 

14 kap 18 § SL  
26 kap 4 § SL 

Avdelningschef  

Tolkning av tillämpningsregler av fritidshemstaxan  Handläggare för 
barnomsorgstaxor  

 

Befrielse från avgift om eleven varit borta mer än 14 dagar i följd på grund av 
sjukdom 

 Rektor  

 
 
Beslut om uppsägning av plats p.g.a. obetalda avgifter 

 
 
Enligt rutin 

 
 
Avdelningschef 

 
 
Enligt rutin Fordringar 
barnomsorg 

33



     DELEGATIONSORDNING   29 (45) 
  2022-01-19 

 

 
Beslut om uppsägning av plats p.g.a. ej nyttjad fritidshemsplats 

  
Rektor 

 

Beslut om erbjudande av pedagogisk omsorg i stället för fritidshem (för elever i 
förskoleklass till och med tretton års ålder)  

SL 25 kap 2 §   Delegeras ej 

Beslut om erbjudande av öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem SL 25 kap 4 §  Delegeras ej 
Beslut om pedagogisk verksamhet under icke obligatoriska verksamhetstider för 
fritidshem (även obekväm arbetstid (nattis)) 

SL 14 kap 8 §, 25 kap 
5 §  

 Delegeras ej 

Beslut om upprättande av avtal för pedagogisk omsorg SL 2 kap 5,7 §§   Delegeras ej 
Beslut om anordnande av pedagogisk omsorg/öppen fritidshemsverksamhet på helt 
eller till väsentlig del på minoritetsspråk i enlighet med förvaltningslag (2009:724) 

SL 25 kap 5 §  Delegeras ej 

Uppföljning och utvärdering av pedagogisk omsorg och öppen 
fritidshemsverksamhet 

SL 25 kap 8 § Verksamhetsutveckl
are 

 

Handläggning och information om rutiner för klagomål gällande pedagogisk 
omsorg och öppen fritidshemsverksamhet  

SL 25 kap 8 § Verksamhetsutveckl
are 

 

Beslut om avgifter för pedagogisk omsorg och öppen fritidshemsverksamhet SL 25 kap 9 §  Delegeras ej 
Beslut om rätten till bidrag för pedagogisk omsorg SL 25 kap 10 §   Delegeras ej 

Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om storlek på bidrag till enskild huvudman gällande kostnader för 
pedagogisk omsorg samt öppen fritidshemsverksamhet 

SL 25 kap 11, 12 §§ 
SL 25 kap 15 § 

 Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om bidrag till pedagogisk omsorg gällande tilläggsbelopp för barn som har 
ett omfattande behov av särskilt stöd  

SL 25 kap 13, 14 §§  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om tillsyn av fritidshem som kommunen godkänt, pedagogisk omsorg och 
enskild verksamhet  

SL 26 kap 4 §  Avdelningschef I samråd med 
Verksamhetsutvecklare 

 
 
 

 
 
SL 26 kap 9 § 

 
Verksamhetsutveckl
are 
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Beslut om råd och vägledning vid tillsyn av fritidshem som kommunen godkänt, 
pedagogisk omsorg och enskild verksamhet 
Beslut om föreläggande, anmärkning alternativt att avstå från ingripande i de fall 
tillsyn visar att verksamhet inte uppfyller krav som följer av gällande föreskrifter 
eller de villkor som gäller för beslut om rätt till bidrag 

SL 26 kap 10–12 §§  Delegeras ej 

Beslut om återkallelse av godkännande till fritidshem alternativt rätt till bidrag till 
pedagogisk omsorg eller annan enskild verksamhet 

SL 26 kap 13–16 §§  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud SL 26 kap 18 §  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om att förena föreläggande enligt 26 kap med vite 
 

SL 26 kap 27 §  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om utökad omsorgstid i undantagsfall, upp till 90 minuter före eller efter 
ordinarie öppettid 

 Avdelningschef Enligt beslut dnr 
2016/273 
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Gymnasieskola 
Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna SL 5 kap 17–18 §§ 

 
Avdelningschef Meddelas skyndsamt 

till ordförande 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag inom de 
frivilliga skolformerna 

SL 5 kap 19–20 §§ Avdelningschef Meddelas skyndsamt 
till ordförande 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Inhämtande av yttrande inför beslut om avstängning  SL 5 kap 21 § Avdelningschef  
Beslut om läsårstider och antal skoldagar   SL 15 kap 10 § 

GyF 3 kap 1, 2 §§ 
 Delegeras ej 

Beslutas via 
samverkan i BUZ 

Beslut om förläggning av studiedagar under läsåret GyF 3:1 Rektor  
Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet samt undervisningstidens 
fördelning över läsåren. (Garanterade undervisningstiden) 

GyF 4 kap 22 §  Delegeras ej 

Informationsskyldighet samt beslut om nationella program, 
introduktionsprogram samt vidareutbildning i form av 4:e tekniskt år 

SL 15 kap 8 § 
SL 17 a kap 2-18 §§ 

SYV  

Beslut om undantag från bestämmelser om skolförlagd utbildning för vissa 
program 

SL 15 kap 11 § Rektor  

Behörighet, urval och förfarande vid antagning SL 15 kap 12 § 
SL 16 kap 35, 36, 43 §§ 
SL 17 kap 13, 14, 19 §§ 
SL 17 a kap 18 § 
GyF 6 kap 1 § 

Rektor 16 kap 36 §, 17 kap 14 
§, 17 a kap 18 § går 
att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
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Beslut om mottagande av elev från annan kommun 

 
SL 16 kap 44-47 §§ 
SL 17 kap 21 § 

 
Rektor 

Beslut om information till hemkommun om elev börjar eller slutar vid 
gymnasieskolan eller om eleven under 20 år har betydande frånvaro utan giltigt 
skäl 

SL 15 kap 15 § Rektor  

Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel (beslut om 
avsteg från kostnadsfri utbildning) 

SL 15 kap 17, 18 §§ Rektor  

Beslut om organisation av gymnasieskola  SL 15 kap 30 § 
SL 16 kap 42 § 
SL 17 kap 16 § 

 Delegeras ej 

Beslut om ansökan hos Statens skolverk om ny kurs GyF 1 kap 6 §  Delegeras ej 
 
 
Beslut om kurser som erbjuds som programfördjupning respektive individuellt 
val  

 
 
GyF 4 kap 5–7 §§ 

 
 
Rektor 

 

Beslut om att erbjuda undervisning i fler språk än franska, spanska, tyska GyF 4 kap 10, 10 a §§ Rektor  
Beslut om anordnande av modersmålsundervisning GyF 4 kap 15–20 §§ Rektor  
Beslut om arbetsplatsförlagt lärande (APL) ska finnas på högskoleförberedande 
program, med avvikelse inom yrkesprogram samt samråd för lärlingsutbildning 

GyF 4 kap 12, 13 §§ 
GyF 7 kap 6 a § 

Rektor  

Beslut om samverkansavtal med annan kommun eller landsting om anordnande 
av utbildning 

SL 15 kap 30 § 1. Avdelningschef 
2. Delegeras ej 

1. Delegat gäller avtal 
som berör enstaka 
elever och 
program.  

2. Avtal med 
ursprung utifrån att 
fler än 5 elever ska 
mottas hos annan 
kommun eller 
landsting. 

Beslut om inackorderingsbidragets storlek  SL 15 kap 32 §  Delegeras ej 
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Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om rätt till inackorderingsbidrag SL 15 kap 32 § Handläggare för 
inackorderingsbidrag 

 

Beslut om upprättande av skriftligt avtal (utbildningskontrakt) för den 
arbetsplatsförlagda delen av gymnasial lärlingsutbildning 

SL 16 kap 11 a § Rektor  

Beslut om erbjudande av viss utbildning samt avvikelser från nationellt 
programs innehåll. (Särskilda varianter, riksrekryterande, nationellt godkänd 
idrottsutbildning)  

SL 16 kap 12–14 §§ 
GyF 5 kap 4–6, 14-31 
§§ 

 Delegeras ej 

Beslut om att utbildning får fördelas på längre tid än tre läsår SL 16 kap 15 § 
GyF 9 kap 7 § 

Rektor  

Beslut om inhämtande av yttrande inför mottagande av elev hemmahörande i 
annan kommun 

SL 16 kap 48 § Intagningskansliet Genom samverkan i 
länet. 

 
 
Beslut om interkommunala ersättningens storlek 

 
 
SL 16 kap 50, 51 §§ 
SL 17 kap  

  
 
Delegeras ej 

Beslut om bidrag till fristående huvudman (grundbelopp och tilläggsbelopp) SL 16 kap 52–55 §§ 
SL 17 kap 29, 35–36 §§ 
GyF 13 kap 1–11 §§ 

 Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om avtal för interkommunal ersättning till annan kommun eller 
driftbidrag till fristående gymnasieskola 

SL 16 kap 50, 51 §§ 
SL 17 kap 23–27 §§ 

Avdelningschef  

Beslut om att preparandutbildning förlängs till två år  SL 17 kap 5 § Rektor Paragrafen upphör att 
gälla 2019-07-01 

Utredning och beslut om minskad utbildningstid inom 
introduktionsprogrammet på begäran av elev 

SL 17 kap 6 § Rektor  

Beslut om plan för introduktionsprogram gällande syfte, innehåll och längd  SL 17 kap 7 §  Delegeras ej 
Beslut om mottagande till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ, för 
ungdomar som uppfyller behörighetskraven till yrkesprogram, då synnerliga 
skäl föreligger 

SL 17 kap 11 § 
GyF 6 kap 2, 5 §§ 

Rektor  
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Beslut om anordnande av Språkintroduktion 

 
GyF 6 kap 7, 8 §§ 

 
Rektor 

 

Beslut om samt återkallande av att fullgöra utbildning på annat sätt pga 
sjukdom eller liknande skäl (sjukhus, institution kopplad till sjukhus, hemmet 
eller annan lämplig plats) 

SL 24 kap 20–24 §§ Rektor Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om yrkesintroduktion skolförlagd utbildning i undantagsfall GyF 6 kap 5 § Rektor  
Beslut om antagning vid senare tidpunkt än läsårsstart  GyF 7 kap 8 § Rektor  
Beslut om byte av studieväg Gy F 7 kap 9 § Rektor  
Beslut om att frångå avidentifiering av digitala nationella prov i undantagsfall GyF 8 kap 3 d § Rektor  
Beslut om resebidrag för elever vid kommunens gymnasieskola  SFS 1991:1110 Rektor Elevkort Länstrafiken 
Beslut om resebidrag för elever vid utbildning anordnad av annan huvudman SFS 1991:1110 Avdelningschef Elevkort Länstrafiken 
Fullföljande av kommunens aktivitetsansvar för ungdomar  SL 29 kap 9 § Ansvarig inom 

Navigator 
Avvikande avdelning 
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Gymnasiesärskola 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna SL 5 kap 17–18 §§ 

 
Avdelningschef Meddelas skyndsamt 

till ordförande 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag inom de 
frivilliga skolformerna 

SL 5 kap 19–20 §§ Avdelningschef Meddelas skyndsamt 
till ordförande 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Inhämtande av yttrande inför beslut om avstängning  SL 5 kap 21 § Avdelningschef  
Beslut om läsårstider, antal skoldagar och antal studiedagar SL 15 kap 10 § 

GyF 3 kap 1, 2 §§ 
 Delegeras ej 

Beslutas via 
samverkan i BUZ 

Beslut om mottagande i gymnasiesärskola efter utredning enligt SL 7 kap 5 § 
andra stycket 

SL 18 kap 5 §  Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om utredning för mottagande i eller för utskrivning ur gymnasiesärskola SL 18 kap 6, 7 §§ Rektor  
Beslut om utskrivning ur gymnasiesärskola SL 18 kap 7 §  Delegeras ej 

Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Informationsskyldighet om gymnasiesärskolans program  SL 18 kap 9 § SYV  
Behörighet, urval och förfarande vid antagning SL 18 kap 12–14 §§ 

SL 17 kap 16 § 
SL 19 kap 29, 35 §§ 

Rektor 19 kap 29 § går att 
överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
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Beslut om information till hemkommun om elev börjar eller slutar vid 
gymnasieskolan eller om eleven under 20 år har betydande frånvaro utan giltigt 
skäl 

 
 
SL 18 kap 15 § 

 
 
Rektor 

 

Beslut om organisation av gymnasiesärskola  SL 18 kap 27, 28 §§ 
SL 19 kap 34 § 

 Delegeras ej 

Beslut om skolskjuts  SL 18 kap 30, 31–40 §§ Avdelningschef  Utreds av 
skolskjutssamordnare 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om inackorderingsbidragets storlek SL 18 kap 32 § 
Skolskjutsreglemente 

 Delegeras ej 
Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om rätt till inackorderingsbidrag SL 18 kap 32 § Handläggare 
inackorderingsbidra
g 

 

Beslut om tillsyn av fristående gymnasiesärskola inom kommunen SL 18 kap 37 § Avdelningschef Ej aktuell 
Beslut om skriftligt avtal (utbildningskontrakt) för arbetsplatsförlagd gymnasial 
lärlingsutbildning.  

SL 19 kap 10, 10 a §§ Rektor  

Beslut om erbjudande av antagning till nationell inriktning, en särskild variant 
eller gymnasial lärlingsutbildning inom program, för elever mottagna på 
nationellt program.  

SL 19 kap 11 § Rektor  

Beslut om att utbildning får fördelas på längre tid än fyra läsår.  SL 19 kap 17 § Rektor  
Beslut om mottagande av elev från annan kommun SL 19 kap 36–40 §§ Rektor  
Beslut om att inhämta yttrande från hemkommun inför beslut om mottagande 
av elev från annan kommun 

SL 19 kap 41 §§ Rektor  

Beslut om interkommunal ersättnings storlek SL 19 kap 43–44 a §§  Delegeras ej 
Beslut om storlek på driftbidrag till fristående gymnasiesärskola SL 19 kap 45–46 §§ 

Gy F 13 kap 1–11 §§ 
 Delegeras ej 
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Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 

Beslut om avtal för interkommunal ersättning till annan kommun driftbidrag till 
fristående gymnasieskola 

SL 19 kap 43–44 § 
SL 19 kap 45–46 §§ 

Avdelningschef  

Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i 
fristående gymnasiesärskola 

SL 19 kap 47 § 
GyF 13 kap 7 § 

 Delegeras ej 

Beslut om samt återkallande av att fullgöra utbildning på annat sätt pga 
sjukdom eller liknande skäl (sjukhus, institution kopplad till sjukhus, hemmet 
eller annan lämplig plats) 

SL 24 kap 20–24 §§ Rektor Går att överklaga till 
Allmän 
förvaltningsdomstol 
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Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna SL 5 kap 17–18 §§ 

 
Avdelningschef Meddelas skyndsamt 

till ordförande 

Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag inom de 
frivilliga skolformerna 

SL 5 kap 19–20 §§ Avdelningschef Meddelas skyndsamt 
till ordförande 

Beslut om organisation av vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna SL 20 kap 3–4, 16, 28 §§ 
SL 21 kap 3–4 §§ 

 Delegeras ej 

Beslut om avgifter för lärverktyg för elever inom grundläggande eller 
gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

SL 20 kap 7 § Rektor  

Beslut om individuell studieplan för varje elev från hemkommunen SL 20 kap 8 § SYV  
Beslut om att avbryta utbildningen på huvudmannens begäran samt på nytt 
bereda utbildning 

SL 20 kap 9 §  
SL 5 kap 17–20 §§ 

Rektor Går att överklaga till 
skolväsendets 
överklagandenämnd 

Information om rätten att delta i kommunal vuxenutbildning och särskild 
vuxenutbildning för vuxna  

SL 20 kap 10, 17, 29 §§ SYV  

Urval, antagning och bedömning av behörighet av studerande  SL 20 kap 13–14, 20–23 
§§ 
SL 21 kap 7 § 
SL 22 kap 13–14 §§ 
KomvuxF 3 kap 

Rektor Beslut om mottagande 
går att överklaga till 
skolväsendets 
överklagandenämnd 

Yttrande till annan kommun gällande uppfyllande av villkor för utbildning på 
grundläggande nivå enligt SL 20 kap 11 § 

SL 20 kap 14 § Rektor Utreds av SYV 

Beslut om interkommunal ersättnings storlek SL 20 kap 15, 20 §§  Delegeras ej 
 

Beslut om erbjudande av utbildningsväg för grundläggande behörighet på 
gymnasial nivå då flera likvärdiga utbildningsvägar finns att tillgå 

SL 20 kap 19 c § Rektor Utreds av SYV 

Beslut om mottagande till utbildning i svenska för invandrare  SL 20 kap 33 § Rektor Utreds av SYV 
Beslut om undervisningstid för utbildning inom SFI SL 20 kap 24 § Rektor  
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Beslut om samverkan med arbetslivet och utbildning inom SFI 

 
 
SL 20 kap 25–27 §§ 

 
 
Rektor 

 

Informationsskyldighet avseende möjlighet till intyg i stället för betyg 
gällande inhämtade kunskaper inom SFI 

SL 20 kap 44 § Rektor   

 

Särskild utbildning för vuxna 
Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
Beslut om avstängning i de frivilliga skolformerna SL 5 kap 17–18 §§ 

 
Avdelningschef Meddelas skyndsamt 

till ordförande 

Beslut om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag inom de 
frivilliga skolformerna 

SL 5 kap 19–20 §§ Avdelningschef Meddelas skyndsamt 
till ordförande 

Beslut om organisation av särskild utbildning för vuxna SL 21 kap 3–4, 10, 13 §§  Delegeras ej 
Beslut om avgifter för lärverktyg för elever inom särskild utbildning för vuxna SL 21 kap 6 § Rektor  
Urval, antagning och bedömning av behörighet av studerande  SL 21 kap 7 § 

SL 22 kap 13–14 §§ 
KomvuxF 3 kap 

Rektor 21 kap 7 § går att 
överklaga till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

Beslut om att avbryta utbildningen på huvudmannens begäran eller på nytt 
bereda plats inom särskild utbildning för vuxna 

SL 21 kap 9 §  
SL 5 kap 17–20 §§ 

Rektor Går att överklaga till 
skolväsendets 
överklagandenämnd 

Information om rätten att delta i särskild vuxenutbildning för vuxna  SL 21 kap 10, 14 §§ SYV  
Informationsskyldighet avseende möjlighet till intyg i stället för betyg gällande 
inhämtade kunskaper inom särskild utbildning för vuxna 

SL 21 kap 23 § Rektor   
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Övriga ärenden 
Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
Tillfällig stängning och öppning av simhallar  Rektor  
 
 
Ansökan om statsbidrag 

  
 
Avdelningschef / 
Verksamhetsutveckl
are 

 
 

Ansökan om statsbidrag med krav om motfinansiering   Delegeras ej 
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Personalärenden 

 
Beslut att ingå anställningsavtal enligt Allmänna Bestämmelser (AB), BEA och PAN tillsvidare och vikariat, omdisponering av tjänster samt ändrad 
tjänstgöringsgrad inom budget och ekonomisk ram 

 

Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
1 Anställning    
1.10 Beslut om att ingå anställningsavtal inom ramen för tillgängliga anslag - avdelningschef  Kommundirektör  
1.11 Beslut om att ingå anställningsavtal inom ramen för tillgängliga anslag – övrig personal  Avdelningschef, 

Enhetschef, 
rektor, kökschef 

 

1.12 Utökning av tjänst inom budgetram  Budgetansvarig-
chef 

 

1.13 Ingå anställningsavtal kortare än 14 dagar.   Enhetschef, 
administratör,  
rektor 

 

1.2 Entledigande/egen uppsägning    

1.20 Beslut om entledigande på egen begäran – avdelningschef  Kommundirektör I samråd med HR-
konsult 

1.21 Beslut om entledigande på egen begäran – övriga   Avdelningschef, 
Enhetschef, 
rektor 

 

1.22 Uppsägning vid uppnådd pensionsålder, 67 år  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 
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1.23 

 
Uppsägning på grund av personliga skäl 

  
Avdelningschef 

 
I samråd med HR-
konsult. 

1.24 Uppsägning på grund av arbetsbrist  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

I samråd med HR-
konsult. 

1.25 Avsked  Avdelningschef I samråd med HR-
konsult 

1.26 Beslut om förkortad uppsägningstid vid egen uppsägning  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.27 Förbud mot bisyssla AB 8 § Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.28 Omplacering  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

I samråd med HR-
konsult. 

1.29 Avstängning enligt AB  Avdelningschef I samråd med HR-
konsult. 

1.30 Disciplinära åtgärder enligt AB  Avdelningschef I samråd med HR-
konsult. 

1.31 Infordrande av läkarintyg från första dagen samt anvisande av läkare enligt AB  Avdelningschef, 
enhetschef,  
rektor 

 

1.3 Lönesättning    

1.30 Löneplacering för nyanställd – kommundirektör  Arbetsutskott  
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1.31 

 
 
Löneplacering för nyanställd – avdelningschef 

  
 
Kommundirektör 

 

1.32 Löneplacering för nyanställd – övrig personal,   Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

I samråd med 
överordnad chef 
(och HR- chef) 
Enligt plan för lägsta 
löner. 

1.33 Förändrad lön mellan årlig löneöversyn  Avdelningschef, 
enhetschef 

I samråd med 
överordnad chef 
(och HR- chef) 

1.4 Beordrande       

1.40 Beordrande att vikariera för övriga arbetstagare  Avdelningschef, 
enhetschef 

 

1.5 Övrigt, delegat äger rätt att skriftligen vidaredelegera nedanstående    

1.50 Förskjuten arbetstid  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.51 Beordrande av övertid  Avdelningschef, 
enhetschef 

 

1.52 Beviljande av avvikande tjänstgöring i bokning vikarie pool  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.53 LAS-bevakning  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 
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1.54 

 
Förhandlingar i avtalsfrågor, företräda Utbildningsnämnden vid förhandlingar 

  
Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.55 Fackliga förhandlingar 
 

 Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.6 Tjänstledighet    

1.60 Tjänstledighet utan lön  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.61 Rätt till föräldraledighet för vård av barn enligt föräldraledighetslagen (FLL)  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.62 Ledighet med bibehållna löneförmåner för fackliga förtroendemän  HR-konsult  

1.63 Ledighet med bibehållna löneförmåner för fackliga förtroendemän i lokala 
samverkansgrupper 

 Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.64 Ledighet för enskilda angelägenheter enligt AB  Avdelningschef, 
enhetschef 

 

1.65  Tjänstledighet för studier  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.7 Semester    

1.70 Förläggning av huvudsemester  Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 
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1.71 

 
Avbrytande av semester 

  
Avdelningschef, 
enhetschef, rektor 

 

1.8  Deltagande i kurser och konferenser 
 

   

1.80 Tjänstemän  Avdelningschef  

1.81 Enhetschefer  Avdelningschef  

1.82 Rektorer, kökschef  Avdelningschef  

1.83 Övriga  Avdelningshcef, 
enhetschef, 
rektor, kökschef 

 

1.84 Politiker i högst två dagar  Ordförande 
utbildningsnämn
den 

 

1.85 Politiker, därutöver  Vård- och 
socialnämnden, 
Utbildningsnämn
den 
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 2022-01-19 Dnr UN 2021/136 
 
Utbildningsavdelningen 
Anneli Olofsson 
 Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 

Utredning kaffe 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar hänskjuta ärendet om gratis kaffe till 
kommande budgetarbete inför 2023 för att se om utrymme kan prioriteras.  
 
Ansvarig 
Anneli Olofsson 
 
Finansiering 
Finansiering ej aktuellt. 
 
Tidplan/Uppföljning 
December 2022. 
 
Bakgrund 
I samband med beslut om driftbudget inför 2022 vid Utbildningsnämndens 
sammanträde 14 december beslutades att ge Utbildningschefen i uppdrag att 
utreda gratis kaffe och te för utbildningsnämndens personal.  
För de något större enheterna anges de faktiska kostnaderna under 
föregående år till mellan 895–1000 kr per personal och år. Däri ingår 
kostnader för leasingavtal på kaffemaskin och råvarukostnader. För de 
mindre enheterna har priset beräknats utifrån uppskattad inköpsmängd av 
kaffe och te och uppgår till mellan 400–500 kr per medarbetare och år.   
Den enhet som beräknar kostnaden till 1000 kr per anställd och år anger ett 
snitt om 1,5 kopp per dag till ett pris av 3 kr per personal och dag.  
Totalt inom utbildningsverksamheterna finns idag ca 275 medarbetare. Om 
man utgår från arbetsplatser med flest antal medarbetare och den fastställda 
kostnad på 1000 kr per medarbetare och år, skulle det ge en sammanlagd 
kostnad av ca 275 000 kr. En exakt och differentierad kostnad är svår att 
fastställa.  
  
 
Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
 
 
 
Anneli Olofsson  
Utbildningschef  
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Kopia till 
Anneli Olofsson, utbildningschef 
Lina Östman, controller 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 
 Datum Dnr  
 2022-01-18 2022/3 

 
Stabsavdelningen 

  Sanna Castillo Appell Utbildningsnämnden 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden lägger redovisning av delegationsbeslut till 
handlingarna efter delgivning. 
 
Övergripande sammanställning 

TILLBUD 

Tillbud förskola                                                           HT 2021  
Tillbud grundskola, förskoleklass, fritidshem             HT 2021 
                                           
Delegationer verksamhet 
 
Delegationsbeslut att: ansöka om statsbidrag för läxhjälp 2022 

  
Ansvarig 
Elin Ryd, Sanna Castillo Appell 

 
Finansiering 
Finansiering ej nödvändig 

 
Tidplan/Uppföljning 
Sammanställning vid varje ordinarie sammanträde enligt sammanträdesplan  
 
Bakgrund 
För redovisning av delegationsbeslut gäller vissa nya regler i och med den 
nya kommunallagen (KL 2017:725) där varje nämnd själv ska ta ställning 
till i vilken omfattning beslut tagna på delegation ska anmälas. Det gäller 
även beslut som har fattats efter vidaredelegation (7 kap 8 § KL). Syftet med 
denna lagändring är att öka effektiviteten genom att delegationsbeslut kan 
vinna laga kraft snabbare. Det blir alltså möjligt för en nämnd att avgöra om 
beslut i vissa ärenden eller grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden.   
Förbehållet är beslut som kan överklagas med laglighetsprövning, vilka ska 
protokollföras. Beslut av rent förberedande eller rent verkställande art  
behövs inte återrapporteras (13 kap 2 § 2 stycket KL). Verkställighetsbeslut 
utgör så kallat faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet 

Personalärenden inom utbildningsnämnden    
 

Ärende Antal Beslutsdatum 

Förteckning månadsavlönade, tillsvidare        7 Oktober-November 
 
 

Förteckning månadsavlönade, visstid        21 
 

Oktober-November 
 
 

Förteckning timavlönade                30 Oktober-November 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 Datum Dnr  

som regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras 
tjänsteställning.  
 
Som ett led i uppföljning av hur den delegerade beslutanderätten använts 
kan nämnderna även besluta om mer samlad återrapportering genom en 
sammanställning. Handlingarna till sammanställningen som redovisats ovan 
finns tillgängliga i ärendehanteringssystemet.  
 
 
 
Barnperspektivet 
(X)  Bedöms inte vara relevant 
(  )  Har beaktats (se bilaga) 
 
  
 
  
Jesper Tjulin  Sanna Castillo Appell 
Stabschef      Nämndsekreterare  
 
 
 
Kopia till 
Elin Ryd, nämndsekreterare  
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Sammanställning tillbud HT 21 

Enhet 1. Mindre allvarlig 
händelse 

2. Allvarlig händelse 3. Mycket allvarlig 
händelse 

Kränkande behandling 

Myrvikens skola 10 2  5 
Hackås skola 3    
Svenstaviks skola F-3  5 4 5 
Svenstaviks skola 4–6  10 15 23 
Svenstaviks skola 7–9  1 2 1 
Åsarna skola     
Klövsjö skola 2 1   
Rätans skola 4    
Ljungdalens skola     
Totalt 19 19 21 34 

 

 

Enhet 1. Mindre allvarlig 
händelse 

2. Allvarlig händelse 3. Mycket allvarlig 
händelse 

Kränkande behandling 

Lägdan  1  1 
Myre  1   
Hackås förskola 5 3  3 
Hagens förskola 1    
Karlavagnens förskola 5 2   
Vintergatans förskola 3 3   
Åsarna förskola 2 1   
Klövsjö förskola     
Rätans förskola 5    
Ljungdalens förskola     
Totalt 21 11  4 
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