
Kallelse/underrättelse 
2021-05-31 

1 (1) 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
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Beslutsorgan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott 

Tid Måndagen 7 juni, klockan 8.30 

Plats Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

Ärenden 1. Val av justerare

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Åtgärdsval nya gymnasieplatser, information

5. Budget 2022-2023, information

6. Redovisning enligt program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare (UAN 
2021/0088-1)

7. Delegationsordning för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (UAN 2021/0106-1)

8. Förvaltningen informerar

Ordförande 
Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Ann-Mari Christensen Jägryd 
Sekreterare 

Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas 
kontakta nämndens sekreterare Ann-Mari Christensen Jägryd, ann-
mari.christensen.jagryd@varberg.se, 0340-697402. 

http://www.varberg.se/
mailto:ann-mari.christensen.jagryd@varberg.se
mailto:ann-mari.christensen.jagryd@varberg.se


4. Åtgärdsval nya gymnasieplatser, information



5. Budget 2022-2023, information
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6. Redovisning enligt program för uppföljning 

och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som

utförs av privata utförare.

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges 
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller 
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Det 
kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda 
firmor, idébundna organisationer etc. 

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom alla 
verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och 
sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och 
infrastruktur. 

Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den 
verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom tillståndsgivning. 
Även utförare av personlig assistens enligt socialförsäkringsbalken är 
undantagna. 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje berörd nämnd att med 
utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) 
inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 

- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har
fastställt i verksamhetsplaner



2 (3) 
2021-04-12 Dnr: UAN 2021/0088-

1 

- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi följs upp.

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 12 april 2021 

Övervägande 
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde finns 
nedanstående privata utförare. 

Peder Skrivas skola (PS) 

 Fordonsprogrammet inriktning transport. Utförare: CR-Johansson

Åkeri

 Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsförare.

Utförare: ME-skolan

 Skolskjuts. Utförare: Hallandstrafiken AB

Avtalen innehåller avtalspunkt ”Information och insyn” som stipulerar 
grundläggande krav. 

Vuxenutbildningen 

 Vård- och omsorgsprogrammet. Utförare: Hermods

 Barn- och fritidsprogrammet. Utförare: Hermods

 Industritekniska programmet. Utförare: Movant

 Bygg- och anläggningsprogrammet. Utförare: Movant

 Fordon- och transportprogrammet. Utförare: Movant

 VVS- och fastighetsprogrammet. Utförare: Movant

 El- och energiprogrammet. Utförare: Movant

 SFI. Utförare: Folkuniversitetet

 Allmänna teoretiska kurser på gymnasial nivå. Utförare:

Folkuniversitetet, Hermods

En gång per år (under våren) görs en skriftlig efterfrågad kvalitetsuppföljning 
från vuxenutbildningen hos respektive leverantör. Kvalitetsredovisningen som 
redovisas från de privata utförarna fungerar som avtalsuppföljning. 
Däremellan sker kontinuerliga uppföljningar från vuxenutbildningen i den 
dagliga driften. Varje tertial genomförs en genomlysning av verksamheten 
genom dialog om respektive utbildningsområde, samt branschrådsdialoger. I 
genomlysningen redovisas utfall, avhopp och förbättringar som eventuellt har 
genomförts utifrån tidigare dialog. Här redovisas också elevers progression. 
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Yrkeshögskolan (YH) 

 Medicinsk sekreterare. Utförare: Folkuniversitetet

 Mjukvaruutvecklare. Utförare: Folkuniversitetet

 Systemutvecklare.NET. Utförare: Folkuniversitetet

En gång per läsår görs en skriftlig enkät bland studerande, i enkäten ingår en 
rad frågor gällande utbildningsleverantörens genomförande.   
Det sker kontinuerliga uppföljningar med leverantörens personal i den dagliga 

driften och vid avstämningsmöten med leverantörens personal tillsammans 

med ansvariga chefer sker avtalsuppföljning på utbildningsnivå. Två gånger 

per termin hålls ett ledningsgruppsmöte för respektive utbildning. Vid 

ledningsgruppsmötet redovisas arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, 

det dagliga operativa arbetet per klass samt utvecklingsarbetet. 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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7. Delegationsordning för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta reviderad delegationsordning för utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en översyn av 
nämndens delegationsordning. Delegationsordningen har anpassats i syfte att 
följa en för kommunen enhetlig struktur. Det innebär bland annat att den 
tidigare benämningen delegeringsförteckning har ersatts med benämningen 
delegationsordning. Därutöver har övrig struktur, utformning och allmänt 
innehåll reviderats utifrån en kommungemensam mall. 

I övrigt har samtliga delegationspunkter setts över vad gäller innehåll, 
ansvarig delegat och laghänvisning. Bestämmelserna för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan har slagits samman för att undvika upprepning och med 
anledning av att särskild utbildning för vuxna upphört som egen skolform, och 
istället blivit en del av vuxenutbildningen, utgör den inte längre ett eget 
avsnitt.  

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 19 maj 2021 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen för kännedom och publicering på kommunens hemsida. 
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Allmänt om delegation 
Delegation innebär att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ger en delegat i uppdrag 
att på utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller 
ärendegrupp. Detta framgår av kommunallagen, KL, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 och 6 §.  
 
Överföring av beslutanderätt, det vill säga delegation, syftar till att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden ska kunna avlastas rutinärenden och ägna sig åt övergripande och 
principiella frågor.  
 
Ett beslut som fattas med stöd av delegation likställs med ett beslut som utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden fattar, vilket betyder att beslutanderätten förs över från 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till delegaten.  
 
Eftersom delegation innebär att beslutanderätten överförs till en delegat ska delegaten alltid 
överväga om det aktuella ärendet är av principiell art eller av större vikt, och om så är fallet 
ska beslutet lämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning utgår från utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens reglemente. I reglementet, som är fastställt av 
kommunfullmäktige, framgår nämndens verksamhets- och ansvarsområden.  
 
Genom reglementet ger kommunfullmäktige utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i 
uppdrag att hantera ett visst område eller besluta i ärenden inom ramen för reglementet. I 
delegationsordningen delegerar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i sin tur 
beslutanderätten i vissa ärenden till en delegat. 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegater 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar beslutanderätten till nämndens 
presidium, utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller till en tjänsteperson. Detta 
framgår av KL, 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 och 6 §. 
 
Blandad delegation är inte tillåten, det vill säga att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden överlåter beslutanderätten till både förtroendevalda och 
tjänstepersoner. 
 
Förvaltningschefen får vidaredelegera till annan tjänsteperson enligt KL, 7 kap. 6 §. I de fall 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har medgivit vidaredelegering framgår det av 
respektive delegationspunkt. 
 

Villkorad delegation 
I delegationsordningen framgår de fall där delegaten ska samråda med annan part innan 
beslut i ärendet fattas.  Samrådet ska dokumenteras i delegationsbeslutet. 
 

Ersättare för delegater 
I delegationsordningen ges beslutanderätt till utpekad funktion. En delegat kan inte själv 
utse ersättare. Ersättare får inte heller utses av ett arbetsutskott eller en tjänsteperson.  
 



 

 

Vid jäv eller annan frånvaro av delegat övertas delegatens beslutanderätt av tillförordnad 
ersättare. Finns ingen tillförordnad ersättare övertar ersättare som är utpekad i 
delegationsordningen. Då beslutanderätt delegerats till tjänsteperson kan beslut också fattas 
av direkt överordnad tjänsteperson.  
 
En delegat kan även överlämna ärendet till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för 
beslut. 
 

Ärenden som inte får överklagas 
Enligt KL, 6 kap. 38 §, får beslut i följande ärenden inte delegeras: 
 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill säga 
kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten. 

 Framställningar eller yttrande till fullmäktige. 

 Yttrande med anledning av att fullmäktiges beslut har överklagats. 

 Yttrande med anledning av att kommunstyrelsens beslut har överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Ärenden som enlig lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Delegation i särskilt beslut 
De vanligaste förekommande ärendena samlas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

delegationsordning, men nämnden kan också besluta om delegation i 

en viss fråga enligt särskilt beslut. 

 

Skillnad på delegationsbeslut och verkställighet 
I ett beslut som fattas med stöd av delegering finns ofta alternativa lösningar vilket innebär 
att delegaten gör vissa överväganden eller bedömningar inom ramen för ärendet. Det kallas 
för självständig beslutanderätt.  
 
Finns det inget utrymme för självständiga bedömningar talar man om verkställighet. Vid 
verkställighet är frågorna ofta redan är reglerade i tidigare beslut, lag, instruktion eller avtal. 
Det kan också vara frågor som verkställs inom ramen för redan fattade beslut om mål, budget 
och andra inriktningar.  
 

Återkallelse av delegerad beslutanderätt 
Beslut som fattas med stöd av delegering är juridiskt sett utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens beslut och kan inte ändras eller återkallas av nämnden. Rätten att 
fatta beslut överförs helt till delegaten.  
 
Nämnden kan dock när som helst återkalla sitt delegationsuppdrag eller föregripa beslut i 
ärenden som finns angivna i delegationsordningen. 
 

Jäv 
En delegat får inte delta i handläggning av ärenden där hon eller han är jävig. I sådant fall ska 
delegaten överlämna ärendet till aktuell ersättare eller utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Vad som menas med jäv följer av KL 6 kap. 28-32 §. 



 

 

Utformning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut följer samma princip som övriga beslut som fattas av utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Det innebär att delegationsbesluten alltid ska dokumenteras och 
följa den dokumentmall som finns för delegationsbeslut i aktuellt ärendehanteringssystem.  
 
I delegationsbeslutet ska det framgå vilket beslut som fattats, vad ärendet gäller, skäl som 
ligger till grund för beslutet, vem som fattat beslutet, avsnitt och punkt i 
delegationsordningen samt datum och diarienummer.  
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Även ett beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation ska 
anmälas. Omfattningen av anmälan av delegationsbeslut framgår i KL, 6 kap. 40 § och 7 kap. 
8 §. 
 
Beslut som fattats enligt kommunallagen, KL, 6 kap.  39 §, brådskande ordförandebeslut, ska 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde, vilket framgår av KL, 6 kap. 40 §.   
 
Syftet med anmälningsskyldigheten är att beslutet vinner laga kraft och att det tillkännages 
för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Ett beslut som är fattat på delegation vinner 
laga kraft tre veckor räknat från den dag då justerat protokoll från nämndens sammanträde 
tillkännages på kommunens anslagstavla.  
 
Det innebär att om ett delegationsbeslut inte anmäls till nämnden börjar inte 
överklagandetiden att löpa.  
 

Rutin för anmälan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Anmälan sker genom att delegaten meddelar 
kansliet på e-postadress uan@varberg.se om aktuellt delegationsbeslut.   
 
Kansliet för därefter upp delegationsbeslutet för redovisning till nämnden på närmast 
efterföljande sammanträde.  
 

Överklagande av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut överklagas enligt samma regler som för beslut fattade av nämnden. Det 
sker med stöd av kommunallagens regler om laglighetsprövning eller överklagande enligt 
förvaltningslagen. 
 
Tiden för att lämna överklagande är tre veckor. För överklagande som stödjer sig på 
kommunallagen räknas överklagandetiden från den tidpunkt när protokoll med det anmälda 
delegationsbeslutet anslås. För överklagande enligt förvaltningslagen räknas tiden från den 
dag den klagande fick ta del av beslutet. 
 

Förkortningar 
Lagar och bestämmelser 

KL Kommunallag 
FL Förvaltningslag 
GDPR General Data Protection Regulation 



 

 

SL Skollag 
GyF Gymnasieförordning 
DL Diskrimineringslag 
VuxF Förordning om vuxenutbildning 
OSL Offentlighet- och sekretesslag 
 
Politiska instanser och förtroendevalda 
AU Arbetsutskott 
Ordf.  Ordförande 
V.ordf. Vice ordförande 
 



 

 

 
1. Allmänna ärenden 

Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Kommentar 

1.1  Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas   

6 kap. 39 § KL Ordförande  

1.2 Beslut att inte lämna ut handling 
och lämna ut handling med 
förbehåll 

2 kap. 12 TF samt 6 kap. 
3 § OSL 

Kommunjurist 
Förvaltningschef 
Registrator 
 
 

Kan överklagas till kammarrätten, OSL 6 
kap 8 § 
 
Utlämnande av allmän handling är 
verkställighet. 

1.3 Avvisning av för sent inkommit 
överklagande 

45 § FL Förvaltningschef  

1.4 Beslut att avstå yttrande  Förvaltningschef  

1.5 Beslut avseende jäv för 
tjänstepersoner 

7 kap. 4 § KL Förvaltningschef  

1.6 Rättelse av beslut  36 § FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 

1.7 Ändring av beslut 37–39 §§ FL Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 



 

 

1.8 Beslut om deltagande vid kurser 
och konferenser för 
förtroendevald 

 Ordförande Bestämmelse om ersättningar och arvoden 
till förtroendevalda 

1.9 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal i 
samband med tecknande av avtal 
om inköp eller försäljning av 
varor /tjänster 

 Delegaten i 
ursprungsavtalet 

 

1.10 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal som 
inte sker i samband med annat 
avtal 

 Förvaltningschef  

1.11 Beslut i frågan om 
personuppgiftsincident ska 
anmälas till Datainspektionen 

Artikel 33 
dataskyddsförordningen 

Förvaltningschef  

1.12 Beslut att helt eller delvis avslå 
begäran från enskild om att få 
utöva sina rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen 

 Kommunjurist  

1.13 Utreda och vidta åtgärder mot 
kränkande behandling och 
diskriminering (trakasserier och 
sexuella trakasserier) 

6 kap 10 § SL 
2 kap 7 § DL 

Rektor  

1.14 Upprätta riktlinjer och rutiner för 
att förhindra trakasserier och 
sexuella trakasserier och sexuella 
trakasserier samt plan mot 
kränkande behandling  

6 kap 8 § SL 
3 kap 18 § DL 

Rektor 
 

Motsvarar enhetens likabehandlingsplan 

1.15 Revideringar i 
dokumenthanteringsplanen 
(redaktionella ändringar, 
ändringar av text under rubriker 
och i anmärkningar samt 
omflyttning av handlingstyper) 

 Arkivansvarig Ej rätten att besluta om ändrade 
gallringsfrister eller att lägga till nya 
handlingstyper. 



1.16 Upphandling och avtal upp till ett 
värde av: 

a) 75 prisbasbelopp 
b) 25 prisbasbelopp 
c) 10 prisbasbelopp 
2 prisbasbelopp 

a) Arbetsutskott 
b) Förvaltningschef 
c) Avdelningschef 
Rektor/enhetschef 

2. Personal- och arbetsgivarärenden
Nummer Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
2.1 Beslut om anställning av personal 

inom ekonomiska ramar 
Förvaltningschef 
med 
vidaredelegering 

2.2 Beslut om anställning av ej 
behörig lärare för en period 
längre än 6 månader  

2 kap. 19 § SL Förvaltningschef 
med 
vidaredelegering 

Anställning av ej behörig lärare är möjligt 
under högst ett år i taget enligt 2 kap. 18 § SL. 

2.3 Beslut om anställning, 
uppsägning eller avsked av 
avdelningschef eller liknande 

Förvaltningschef 

2.4 Beslut om uppsägning och avsked 
av personal  

Beslut om av avtal om 
anställningens upphörande, som 
innehåller avgångsvederlag eller 
annan ekonomisk uppgörelse 

Förvaltningschef i 
samråd med 
förhandlingschef 

2.5 Beslut om löneförmåner som inte 
är reglerade i lag eller avtal vid 
tjänsteledighet eller vid 
anställnings upphörande enligt 

Förvaltningschef i 
samråd med 
förhandlingschef 



personalutskottets fastställda 
riktlinjer 

2.6 Beslut om lön enligt Varbergs 
kommuns anvisning för 
lönesättning 

Förvaltningschef 
med 
vidaredelegering 

3. Gymnasieskolan
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Kommentar 
3.1 Beslut om tillhörighet till 

målgruppen samt mottagande i 
gymnasiesärskolan 

18 kap. 5 § och 19 
kap. 29 § SL 

Gymnasiechef Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § 

3.2 Behörighetsprövning samt beslut 
om mottagande till 
gymnasieskolan 

16 kap. 36 § SL Gymnasiechef Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 

3.3 Behörighetsprövning och beslut 
om mottagande till 
programinriktat individuellt val 
eller till yrkesintroduktion som 
har utformats för en grupp elever 

17 kap. 14 § SL Rektor Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 

3.4 Beslut om antagande av elev i 
gymnasiesärskolan  

18 kap. 12 § 1 st. 
SL 
7 kap. 13 § GyF 

Rektor 

3.5 Beslut om en elev i 
gymnasiesärskolan ska gå på ett 
nationellt program, ett 
specialutformat program eller ett 
individuellt program efter 
samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare 

19 kap. 29 § SL Rektor 

3.6 Beslut om placering av elev i 
gymnasiesärskolan 

19 kap. 29 § SL Gymnasiechef 

3.7 Beslut om dagarna för höst- och 
vårterminens början och slut 

3 kap. 2 § GyF Gymnasiechef 



3.8 Utredningsskyldighet gällande 
anmälan om kränkande 
behandling 

6 kap. 10 § SL Förvaltningschef 

3.9 Yttranden till olika myndigheter Förvaltningschef 
Gymnasiechef 

3.10 Beslut om avvikelse gällande 
innehåll i program för enskild 
elev på nationellt program 

16 kap. 14 § SL Rektor 

3.11 Besluta att delvis eller helt 
stänga av en elev inom 
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan om: 

1. Eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat 
sätt försöker vilseledda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och 
kunskaper, 

2. Eleven stör eller hindrar 
utbildningens bedrivande,

3. Eleven utsätter någon annan 
elev eller av utbildningen 
berörd person för kränkande 
behandling, eller, 

4. Elevens uppförande på annat 
sätt inverkar negativt på 
övriga elevers trygghet och 
studiero 

5 kap. 17 § SL Rektor 

3.12 Beslut om att utbildning på 
nationellt program får fördelas 
på längre tid än tre läsår 

16 kap. 15 § SL 
9 kap 7 § GyF 

Gymnasiechef 



 

 

3.13 Beslut om att utbildning på 
introduktionsprogram får 
minskas om elev begär det och 
huvudmannen finner att det 
finns särskilda skäl för det 

17 kap 6 § SL Rektor  

3.14 Beslut om plan för utbildning på 
ett introduktionsprogram 

17 kap. 7 § SL Rektor  

3.15 Beslut om mottagande av elev till 
yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ trots att 
eleven uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram om synnerliga skäl 
föreligger 

17 kap. 11 § SL Rektor  

3.16 Beslut om vilka program som ska 
erbjudas som 
programfördjupning på 
nationella program 

4 kap. 6 § GyF Rektor  

3.17 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

4 kap. 7 § GyF Rektor  

3.18 Beslut om arbetsförlagt lärande 
på högskoleförberedande 
program  

4 kap. 12 § 2 st 
GyF 

Rektor  

3.19 Beslut om att arbetsförlagt 
lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut mot 
motsvarande utbildning förlagd 
till skolan 

4 kap. 13 § GyF Rektor  

3.20 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbete samt om 

4 kap. 22 § GyF Rektor  



 

 

hur fördelningen av 
undervisningstiden ska fördelas 
över läsåren 

3.21 Beslut om antagning till 
programinriktat individuellt val 
eller till yrkesintroduktion 

6 kap. 1 § GyF Rektor  

3.22 Beslut om att en elevs 
yrkesintroduktion i sin helhet 
ska skolförläggas 

6 kap. 5 § GyF Rektor  

3.23 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan  

7 kap 7 § GyF Gymnasiechef Överklagandeförbud enligt 28 kap 18 § SL 

3.24 Beslut om antal platser som ska 
avsättas för fri kvot 

7 kap 3 § GyF Rektor  

3.24 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan vid senare 
tidpunkt 

7 kap 8 § GyF Rektor Överklagandeförbud enligt 28 kap 18 § SL 

3.25 Beslut om byte av studieväg 7 kap 9 § GyF Rektor Överklagandeförbud enligt 28 kap 18 § SL 
3.26 Beslut om mottagande av 

nordisk sökande i 
gymnasieskolan 

7 kap 12 § GyF Rektor  

3.27 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 
inom gymnasiesärskolan 

4 kap. 7 a § GyF Rektor  

3.28 Inhämtade av yttrande och 
beslut om mottagande av elev i 
gymnasieskolan från annan 
kommun  

16 kap 48 § SL  
19 kap 13 § SL 

Gymnasiechef  

3.29 Avge yttrande över placering av 
elev i gymnasieskola i annan 
kommun  

16 kap 48 § SL 
16 kap. 41 § SL 

Gymnasiechef  

3.30 Beslut om skolskjuts och 
reseersättning. 
 
 

Lag (1991:1110) 
om kommunens 
skyldigheter att 
svara för vissa 
elevresor 

Gymnasiechef Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 
 
 



 

 

3.31 Besluta om distansundervisning 
om det behövs på grund av att 
lärare eller elever inte är eller 
har varit närvarande i  
skolenhetens lokaler därför att 
de följer eller har följt en 
rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten som 
avser sjukdomen covid-19. 

11 a § förordning 
(2020:115) om 
utbildning på 
skolområdet och 
annan pedagogisk 
verksamhet vid 
spridning av viss 
smitta. 

Gymnasiechef  

3.32 Beslut om tilläggsbelopp till 
fristående gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 

16 kap. 52 §, 17 
kap. 34 § och 19 
kap. 47 § SL 

Gymnasiechef Kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. 

3.33 Beslut om inackorderingsstöd 15 kap. 32 § SL Gymnasiechef Kan överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 

 

 

4. Kommunal vuxenutbildning 
Nummer Ärendegrupp Lagrum Delegat Kommentar 
4.1 Mottagande och utredning av 

klagomål mot utbildningen 
4 kap. 7–8 §§ SL Rektor 

 
 

 

4.2 Upphörande av utbildning på 
kursen om eleven saknar 
förutsättningar för att 
tillgodogöra sig kursen eller 
annars inte gör tillfredställande 
framsteg 

20 kap 9 § SL Rektor Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 
 
 

4.3 Antagning/mottagning till 
vuxenutbildning 

20 kap. 13–14 §§ SL Rektor Beslut om mottagande kan överklagas till 
skolväsendets överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 
 

4.4 Yttrande över elevers skolgång i 
en annan kommun  

20 kap. 14 § SL Rektor  



4.5 Beslut om nationella kurser 2 kap. 9 § VuxF Rektor 
4.6 Beslut om ersättning till andra 

kommuner/interkommunal 
ersättning 

20 kap. 15 § SL Rektor Kan överklagas till skolväsendets 
överklagandenämnd, 28 kap. 12 § SL 

4.7 Besluta att delvis eller helt 
stänga av en elev inom 
kommunal vuxenutbildning om: 

1. Eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat 
sätt försöker vilseledda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och 
kunskaper, 

2. Eleven stör eller hindrar 
utbildningens bedrivande,

3. Eleven utsätter någon annan 
elev eller av utbildningen 
berörd person för kränkande 
behandling, eller, 

4. Elevens uppförande på 
annat sätt inverkar negativt 
på övriga elevers trygghet 
och studiero 

5 kap 17 § SL Rektor 

4.8 Avge yttrande till olika 
myndigheter 

2 kap. 8 § SL Förvaltningschef 
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Delegationens syfte 

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt för nämnden 
att fatta beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med 
delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut.  

En nämnd kan delegera ärenden till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller till en anställd 
hos kommunen (KL 6 kap, 33 §). Det är däremot inte möjligt att delegera till en grupp av 
anställda eller till anställd och förtroendevald tillsammans (så kallad blandad delegering).  

Vilka beslut kan delegeras  

Beslut av rent förberedande eller verkställande karaktär kräver ingen delegation utan sådana 
beslut kan tjänstemännen fatta utan delegation. Alltså ett beslutsfattande där beslutet är givet 
på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om debitering 
enligt en fastställd taxa.  

Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns utrymme för 
överväganden och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska 
värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställighet 
av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala 
förvaltningen och medborgarna ges en bättre service. 

Delegering (beslut) innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 
delegaten. Beslut som direkt berör förhållandet till kommunmedlemmarna och därmed kan 
överklagas är beslut i kommunalrättslig mening. Alla beslut som fattats med stöd av 
delegering ska anmälas till ansvarig nämnd, som i sin tur bestämmer hur detta ska ske.  

Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut som fattas enligt i förväg fastställda 
direktiv. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet frågor 
som ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Sådana åtgärder betraktas 
inte som beslut i kommunalrättslig mening utan som verkställighetsåtgärder. Rätten för en 
anställd att vidta verkställighetsåtgärder grundas inte på delegation. Sådana åtgärder behöver 
inte anmälas till nämnden eller förvaltningschefen och kan inte heller prövas enligt 
kommunallagen.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan delegering och verkställighet är att ett delegationsbeslut 
kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de 
politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten.  
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Beslut som inte får delegeras  

Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av 
ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige 

 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 överlåtits till nämnden  

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Vidaredelegation  
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd enligt 6 kap. 37§ kommunallagen. Beslut som från förvaltningschef har 
vidaredelegerats enligt delegationsbestämmelserna ska normalt inte återrapporteras till 
nämnden utan till förvaltningschef. 

Utövande av delegeringsrätt  

Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat 
beslutet. Vid utövande av delegerad beslutanderätt gäller att lagar, avtal, anvisningar, mål, 
riktlinjer och policys ska följas samt att beslut ryms inom tilldelad budget. Beslut som redan 
har fattats med stöd av delegering får inte ändras eller prövas av nämnden. Delegerad 
beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden 
eller där i annat fall jäv föreligger, 6 kap. 28-32 §§, 7 kap. 4 §, kommunallagen. Det är i första 
hand den jävige själv som ska tillkännage att jäv föreligger. Föreligger jäv övergår 
beslutanderätten till närmsta chef. Om delegat inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, 
tjänsteledighet, jäv eller liknande får ställföreträdare överta beslutanderätten av ordinarie 
delegat, se förteckning nedan. Om ställföreträdare inte finns tillhanda och beslutet inte kan 
dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Om även denna chef är frånvarande 
och ärendet är brådskande beslutar förvaltningschefen.  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. § 8 kommunallagen besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 7 kap. 37 § och 7 kap. § 5–6 
ska anmälas till nämnd. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas skriftligen till 
nämnden. 
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Delegat Ställföreträdare 
Ordförande Vice Ordförande 
Förvaltningschef Tf. förvaltningschef 
Avdelningschef Tf. Avdelningschef 
Gymnasiechef Tf. Gymnasiechef 

Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan: Rektorers ansvar  

En stor del av nämndens ansvarområde (Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan och 
Vuxenutbildning) regleras i skollagen. Enligt 2 kap. 9 och 10 §§ skollagen ansvarar rektor för 
sin enhets inre organisation och fattar alla beslut hänförliga till denna. Beslutanderätten i 
dessa frågor följer direkt av Skollagen och utgör inte en av nämnden delegerad beslutanderätt. 
Exempel på sådana beslut är fördelning av barn och elever på klasser och grupper, 
fastställande av schema för undervisningen och beslut i fråga om personalens 
kompetensutveckling.  

Rektor har även en i skollagen direkt utpekad beslutanderätt i vissa ärenden, t.ex. 
rektorsbeslut att tilldela elev en skriftlig varning enligt 5 kap. 11 § skollagen. Rektor har 
enligt skollagen rätt att delegera vissa uppgifter, såvida det inte uttryckligen anges i skollagen 
att beslutanderätten inte får delegeras.  

Överklagande 

I de fall det särskilt anges kan ett beslut överklagas genom förvaltningsbesvär hos allmän 

förvaltningsdomstol respektive Skolväsendets överklagandenämnd. De flesta övriga beslut 
kan överklagas genom laglighetsprövning, reglerna för detta finns i 13 kap. kommunallagen. 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. För vissa beslut råder överklagandeförbud vilket i så fall 
anges särskilt i lag.  

Laglighetsprövning  

Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ha kommit in till förvaltningsrätten 
inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet 
över beslutet justerats. Beslutsfattaren har ingen skyldighet att bifoga anvisning om hur man 
begär laglighetsprövning.  

Överklagandet ska inges skriftligt direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 
Göteborg.  

Förvaltningsrätten kan endast pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Domstolen 
kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe.  
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Förvaltningsbesvär 

Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur 
beslut enligt denna författning ska överklagas. Det blir då istället fråga om förvaltningsbesvär. 
Enligt skollagen kan vissa beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol och vissa till 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

Beslut om att inte lämna ut en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling kan 
överklagas till Kammarrätten i Göteborg.  

Överklagande genom förvaltningsbesvär ska normalt ske inom tre veckor från den dag då 
klagande fått del av beslutet. Överklagandet ska inges till den myndighet som har meddelat 
beslutet, vilken i sin tur prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet 
inkommit i rätt tid ska överklagandet översändas till anvisad överinstans. Har överklagandet 
inkommit för sent ska aktuell delegat fatta ett avvisningsbeslut vilket i sin tur kan överklagas.  

Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. 
Prövningsinstansen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.  

Vilka ärenden som går att överklaga genom förvaltningsbesvär och till vilken instans framgår 
av delegeringsförteckningen i kolumnen ”Kommentar”. Förkortningar Lagrum Förkortning 
Skollag (2010:800) SL Skolförordning (2011:185) SF 

Arbetsmarknadsenheten 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit över verkställighet i 
Arbetsmarknadsenheten men myndighetsutövning kvarstår i Socialnämnden, därav inga 
delegerade beslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kompetens och 
arbetsmarknadsfrågor.  
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Bilaga 1.  

Delegeringsförteckning 

1. Allmänna ärenden Delegat   Anmärkning 
1.1 Beslut om större 

förändringar i 
förvaltningsorganisationen 
inom ramen för nämndens 
ansvarsområde  

Arbetsutskott    

1.2 Själv eller genom ombud 
föra kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag i 
ärenden som rör nämndens 
verksamhetsområde 

Ordförande   

1.3 Yttranden i ärenden som är 
av enklare art  

Förvaltningschef Kommunlagen 6 kap 
37 § 

1.4 Yttranden i ärenden som 
nämnden inte är berörd av 
kan lämnas utan yttrande. 

Förvaltningschef  

1.5 Avvisning av för sent 
ankommet överklagande  

Förvaltningschef   Förvaltningslagen 24§ 
(SFS1986:223) 

1.6 Beslut att avvisa för sent 
inkommit överklagande 

Kommunjurist Förvaltningslagen 24§, 
Avvisningsbeslut kan 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
Förvaltningslagen 30§ 

1.7 Omprövning/rättelse av 
beslut 

Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Förvaltningslagen 27§ 

1.8 Beslut om att överklaga 
dom eller beslut 

Arbetsutskott  

1.9 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande   

1.10 Remissyttranden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande T.ex. samråds- eller 
granskningsyttrande av 
ickeprincipiell karaktär. 

1.11 Vägran att lämna ut 
allmänna handlingar och 
utlämnande av allmänna 
handlingar med förbehåll 

Förvaltningschef    
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1.12 Samverkansavtal av icke 
principiell eller politisk 
karaktär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.ex. samverkansavtal 
mellan olika 
förvaltningar eller 
andra kommuner. 
 
Samverkansavtal som 
faller inom en 
verksamhets 
ansvarsområde och den 
löpande driften är ren 
verkställighet. 
 
Samverkansavtal som 
är av principiell eller 
politisk karaktär 
delegeras inte.  De 
beslutas om av 
nämnden och 
undertecknas av 
ordföranden.  
KS ansvarar för 
elitsatsningar 
 

1.13 Teckna sponsringsavtal där 
kommunen är mottagare 
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

 

1.14 Utlånings avtal 
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

 

1.15 Driftsavtal  
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

T.ex. vid avtal om att 
lägga ut verksamhet på 
entreprenad i de fall 
avtalet inte innebär 
några organisatoriska 
förändringar. 
 
 

1.16 Nyttjanderättsavtal Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

Ex. hyresavtal med 
tidsbegränsning 

1.17 Vid avtalsbrott häva avtal 
inom nämndens 
verksamhetsområde 

Arbetsutskott   

1.18 Försäljning av lös egendom 
upp till ett värde av  
• 0-100 000kr 
avdelningschef 
• Därutöver Arbetsutskott 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering                      

 

1.19 Mottagande av donation  
 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 
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Mottagande av donation av 
större värde eller allmänt 
intresse  

Arbetsutskott 

1.20 Deltagande vid kurser och 
konferenser för 
förtroendevalda 

Ordförande Bestämmelse om 
ersättningar och 
arvoden till 
förtroendevalda. 

1.21 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
i samband med tecknande 
av avtal om inköp eller 
försäljning av varor/ tjänster 

Delegaten i ursprungsavtalet 

1.22 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
som inte sker i samband 
med annat avtal.  

Kommundirektören 

1.23 Beslut i frågan om 
personuppgiftsincident ska 
anmälas till 
Datainspektionen enligt 
artikel 33 i 
dataskyddsförordningen. 

Förvaltningschef 

1.24 Beslut att helt eller delvis 
avslå begäran från enskild 
om att få utöva sina 
rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen.  

Kommunjurist 

2. Offentlighet och
sekretess

Delegat Anmärkning 

2.1 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Kommunjurist Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 §

Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

2.2 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 

Rektor Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 §
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handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

2.3 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
medicinska journaler 

Verksamhetschef 
Skolhälsovården 

Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 §
Kan överklagas till
Kammarrätten.

3. Ekonomi Delegat Anmärkning 
3.1 Beslut om tilläggsbelopp till 

fristående gymnasieskola 
och gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 52 § 
17 kap 31§, 19 kap 45§ 
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
Skollagen 28 kap 5 § 

3.2 Upphandling och avtal upp 
till ett värde av 
• 75 prisbasbelopp
• 25 prisbasbelopp

• 10 prisbasbelopp
• 2 prisbasbelopp

Arbetsutskott 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Rektor/ Enhetschef 

3.3 Beslut om 
inackorderingsstöd 

Gymnasiechef Skollagen 15 kap 32 § 
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
SL 28 kap 5 § 

3.4 Beslut om ersättning till 
huvudman gällande förlängd 
studietid på nationellt 
program 

Gymnasiechef Enligt UAN;s riktlinje 

3.5 Beslut att skolpeng, vid 
utlandsstudier, ska utbetalas 
till respektive 
gymnasieskola eller 
motsvarande 

Gymnasiechef Enligt UAN:s riktlinje 

3.6 Beslut om elevresor Gymnasiechef Skollag 1991:1110 om 
kommunernas 
skyldighet att svara för 
vissa elevresor 

3.7 Antagande av anbud vid 
upphandling 

a) Upp till 20 prisbasbelopp

b) Upp till 10 prisbasbelopp

Arbetsutskott 

Förvaltningschef eller 
avdelningschef efter samråd 
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c) Upp till ½ prisbasbelopp

med förvaltningschef 

Avdelningschef 

3.8 Avskrivning av fordran 
enligt gällande regler upp till 
1 ½ prisbasbelopp  

Avskrivningar över 1 ½ 
prisbasbelopp 

Samtliga avdelningschefer 

Arbetsutskott 

3.9 Överenskommelse om 
betalning av fordran upp till 
och med 4 prisbasbelopp 
enligt fastställda riktlinjer 

Fordran mellan 4 och 15 
prisbasbelopp 

Samtliga avdelningschefer 

Arbetsutskott 

3.10 Avsteg från tillämpning av 
fastställda hyror och avgifter 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

4 Arbetsmiljö/Personal/ 

Organisation 

Delegat Anmärkning 

4.1         Att delegera arbetsmiljöansvar till: 

a) Förvaltningschef

b) Avdelningschef

c) Enhetschef

Ordförande 

Förvaltningschef 

Samtliga 
avdelningschefer 

Sker enligt 
kommunövergripande 
rutiner. 

4.2 a) Beslut om anställning av
avdelningschef

b) Beslut om uppsägning eller
avsked av personal initierat av
arbetsgivaren.
Besluta om avtal om anställningens
upphörande, som innehåller
avgångsvederlag eller annan
ekonomisk uppgörelse.

c) Beslut om anställning av övrig
personal

Förvaltningschef 

Förvaltningschef 
samråd 
förhandlingschef 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

4.3 Beslut om löneförmåner som inte är 
reglerade i lag eller avtal vid 

Förvaltningschef i 
samråd med 
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tjänstledighet eller vid 
anställningens upphörande. 
Förvaltningschefen i enighet med 
personalutskottets riktlinjer. 

förhandlingschef 
 

4.4 Besluta om anställning av personal 
som inte är legitimerad och behörig 
lärare längre tid än 6 månader.  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

Skollagen 2 kap 19 § 

4.5 Frågor som berör underställd 
förvaltningsorganisation 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

 

 

5.  Gymnasieskolan Delegat  Anmärkning 

5.1 Beslut om läsårstider Förvaltningschef Skolförordningen 3 kap 3 
§, Gymnasieförordningen 
3kap 2§ 

5.2  Mottagande av rektors 
anmälan om kränkande 
behandling  

Förvaltningschef Skollagen 6 kap 10 §  

5.3 Utredningsskyldighet 
gällande anmälan om 
kränkande behandling 

Rektor Skollagen 6 kap 10 § 

5.4 Avge yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmann
en och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda 
elever, såvida yttrandena inte 
avser skadestånd, vite eller 
andra ersättningar 

Gymnasiechef Skollagen 2 kap 8 § 

5.5 Avge yttrande till Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmann
en och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda 
elever gällande skadestånd, 
vite eller andra ersättningar 

Förvaltningschefen Skollagen 2 kap 8 § 

5.6 Beslut om avvikelse för 
enskild elev på nationellt 
program 

Rektor Skollagen 16 kap 14 § 

5.7 Avstängning i de frivilliga 
skolformerna,  kommunal 
vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna får 
huvudmannen besluta att helt 
eller delvis stänga av en elev 

Rektor Skollagen 5 kap 17 § 
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om 

   1. eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och kunskaper 

   2. eleven stör eller hindrar 
utbildningens bedrivande, 

   3. eleven utsätter någon 
annan elev eller av 
utbildningen berörd person 
för kränkande behandling, 
eller 

   4. elevens uppförande på 
annat sätt inverkar negativt på 
övriga elevers trygghet och 
studiero. 

 
5.8 Beslut om att utbildning på 

nationellt program får fördelas 
på längre tid än tre läsår 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 15 §, 
Gymnasieförordning 9 kap 
7 § 

5.9  Beslut om behörighet och 
mottagande i första hand till 
gymnasieskolans nationella 
program 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 36 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § 

5.10 Beslut om att utbildning på 
introduktionsprogram får 
minskas om elev begär det 
och huvudmannen finner att 
det är förenligt med elevens 
utbildning 

Rektor SL 17 kap 6 § 

5.11 Beslut om plan för utbildning 
på ett introduktionsprogram 

Rektor Skollagen 17 kap 7 § 

5.12 Beslut om mottagande av elev 
till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ trots att 
elev uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram om synnerliga 

Rektor Skollagen 17 kap 11 § 
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skäl föreligger 
5.13 Beslut om behörighet och 

mottagande till 
programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 
som har utformats för en 
grupp elever 

Rektor Skollagen 17 kap 14 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § 

5.14 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som 
programfördjupning på 
nationella program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 6 § 

5.15 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som individuellt 
val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 § 

5.16 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på 
högskoleförberedande 
program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 12 § 2 st 

5.17 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut 
mot motsvarande utbildning 
förlagd till skolan 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

5.18 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
hur fördelningen av 
undervisningstiden över 
läsåren ska göras 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 

5.19 Beslut om antagning till 
programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 1 § 

5.20 Beslut om att en elevs 
yrkesintroduktion i sin helhet 
ska skolförläggas 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 5 §, 7 kap 7 § 

5.21 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan 

Gymnasiechef Gymnasieförordning 7 kap 
7 § Överklagandeförbud 
enligt SL 28 kap 18 § 

5.22 Beslut om antal platser för fri 
kvot 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 3 § 
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5.23 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan vid senare 
tidpunkt 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 8 § 
Överklagandeförbud enligt 
SL 28 kap 18 § 

5.24 Beslut om byte av studieväg Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 9 § 
Överklagandeförbud enligt 
SL 28 kap 18 § 

 

5.25 Beslut om mottagande av 
nordisk sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 7 § 

5.26 Beslut om mottagande av 
övriga utländska sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 11 § 

5.27 Inhämtande av yttrande och 
beslut om mottagande av elev 
i gymnasieskolan från annan 
kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 
§ 

5.28 Avge yttrande över placering 
av elev i gymnasieskola i 
annan kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 13 
§ 

5.29 Beslut om elevresor Gymnasiechef Lag (1991:1110) om 
kommunens skyldigheter 
att svara för vissa 
elevresor 

 

6.  Gymnasiesärskolan Delegat  Anmärkning 

6.1 Beslut om tillhörighet till 
målgruppen samt mottagande i 
gymnasiesärskolan 

Gymnasiechef Skollagen 18 kap 5 § och 
19 kap. 29 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

6.2 Beslut om antagning av elev i 
gymnasiesärskolan 

Rektor Skollagen 18 kap 12 § 1 
st, Gymnasieförordningen      
7 kap 13 § 

6.3 Beslut om en elev i 
gymnasiesärskolan ska gå på ett 
nationellt program, ett 
specialutformat program eller ett 
individuellt program efter 
samråd med eleven och elevens 

Rektor 19 kap. 29 § 



15 

vårdnadshavare 
6.4 Beslut om arbetsplatsförlagt 

lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut mot 
motsvarande utbildning förlagd 
till skolan 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

6.5 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 a § 

6.6 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
hur fördelningen av 
undervisningstiden över läsåren 
ska göras 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 

6.7 Beslut om placering av elev i 
gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 19 kap 29 § 

Avslagsgrund enligt 
paragrafens 2 st kan 
överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

6.8 Avge yttrande över placering av 
elev i gymnasiesärskola i annan 
kommun 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 48 §, 19 
kap 13 § 

6.9 Inhämtande av yttrande och 
beslut om mottagande av elev i 
gymnasiesärskolan från annan 
kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 
§ 

6.10 Avge yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmannen 
och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda elever, 
såvida yttrandena inte avser 
skadestånd, vite eller andra 
ersättningar 

Gymnasiechef Skollagen 2 kap 8 § 
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7. Grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning  Delegat  Anmärkning 

7.1 Fastställa kursorganisation för 
gymnasial vuxenutbildning 

Förvaltningschef 
med vidardelegation 

 

7.2 Avslå eller bevilja ersättning till 
andra kommuner/interkommunal 
ersättning  

Rektor för Gruv och 
Gy vux 

Skollag 2010:800 

 
7.3 Besluta om mottagande, 

upphörande och återupptagandet 
av elev i grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning 

Rektor för Gruv och 
Gy vux 

Skollag 2010:800 

7.4  Mottagande av rektors anmälan 
om kränkande behandling  

Förvaltningschef Skollagen 6 kap 10 §  

7.5 Utredningsskyldighet gällande 
anmälan om kränkande 
behandling 

Rektor Skollagen 6 kap 10 § 

7.6 Avstängning i de frivilliga 
skolformerna,  kommunal 
vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna får 
huvudmannen besluta att helt eller 
delvis stänga av en elev om 
   1. eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och kunskaper 
   2. eleven stör eller hindrar 
utbildningens bedrivande, 
   3. eleven utsätter någon annan 
elev eller av utbildningen berörd 
person för kränkande behandling, 
eller 
   4. elevens uppförande på annat 
sätt inverkar negativt på övriga 
elevers trygghet och studiero. 
 

Rektor Skollagen 5 kap 17 § 

 

7.7 Avstängningstid från viss 
utbildning med praktiska inslag 
 

Rektor Skollagen 5kap 20 § 

 
7.8 Huvudmannen får besluta att 

utbildningen på kursen ska 
upphöra, om eleven saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör 
tillfredsställande framsteg. 

Rektor Skollagen 20 kap 9§ 
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7.9 Avge yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmannen 
och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda elever, 
såvida yttrandena inte avser 
skadestånd, vite eller andra 
ersättningar 

Rektor Skollagen 2 kap 8 § 

8. Särskild utbildning för vuxna
(Lärvux)

Delegat Anmärkning 

8.1 Beslut om mottagande i 
särskild utbildning för vuxna 

Gymnasiechef Skollagen 21 kap 7 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.2 Beslut om antagning i särskild 
utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå 

Rektor Skollagen 21 kap 7 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 18 § 

8.3 Beslut om upphörande av 
utbildningen för en elev i 
särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.4 Beslut om återinträde i särskild 
utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 3 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.5 Beslut om att elever själva får 
anskaffa böcker och lär verktyg 
på särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 6 § 
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