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1 Delegering av beslutanderätt inom nämnd  
(6 kap 37-40 § och 7 kap 5-8 § kommunallagen) 

1.1 Vad innebär delegering? 

Delegering enligt kommunallagen innebär att beslutanderätten i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden överförs till någon annan 

än nämnden. 

Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd 

av delegation är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras 

av nämnden. Det betyder även att delegaters beslut kan överklagas 

på samma sätt som nämndens.  

Syftet med delegering är att avlasta nämnden rutinärenden för att få 

mer tid att behandla principiella frågor. Det möjliggör även för en 

effektivare verksamhet med kortare beslutsvägar och snabbare 

handläggning. 

1.2 Vem kan man delegera till? (6 kap 37 § och 7 kap 5 § KL) 

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett presidie, ett utskott, 

en ledamot eller ersättare eller en anställd hos kommunen (inte 

nödvändigtvis den egna förvaltningen). 

Delegering av beslutanderätt kan inom vissa särskilt reglerade 

områden ske även till anställd i en annan kommun. 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till flera anställda i 

grupp, till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare (så 

kallad blandad delegering) eller till anställd i kommunalt företag. 

1.3 Villkor för delegering till anställd (7 kap 7 § KL) 

Om nämnden uppdrar åt anställd att besluta på nämndens vägnar 

får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av 

nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra 

sig innan beslutet fattas. Nämnden får också bestämma att en 

anställd får fatta beslut endast om företrädare för brukarna har 

tillstyrkt beslutet. 

1.4 Ärenden som inte får delegeras (6 kap 38 § KL) 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av 

ärenden: 
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• 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 
överlåtits till nämnden.  

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får 
delegeras. 

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av 

större vikt bör alltså inte delegeras. Om ett ärende, som vid 

fastställandet av delegationsordningen har betraktats som ett 

rutinärende, i en viss situation får principiell betydelse ska delegaten 

överlämna ärendet till nämnden för beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet 

Med beslut i delegationsordningen avses endast beslut i 

kommunallagens mening. Kännetecknande för ett beslut är bland 

annat att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste 

göra vissa överväganden och bedömningar. 

I den kommunala förvaltningen vidtas dock en mängd åtgärder som 

inte kan anses som beslut i lagens mening. Man talar om rent 

förberedande åtgärder eller rent verkställande åtgärder, till exempel 

tillämpning av en fastställd taxa eller riktlinje. Rena 

verkställighetsåtgärder kan inte överklagas. 

Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är svår att dra med 

exakthet men praktiskt sett kan en mycket stor del av den 

kommunala verksamheten antas höra till området ren verkställighet. 

1.6 Vidaredelegering (7 kap 6 § KL) 

Om en nämnd med stöd av 7 kapitlet 5 § kommunallagen uppdrar åt 

en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 

beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 

uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslutet.  

Det är endast förvaltningschef som har rätt att vidaredelegera 

beslutanderätt. 
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1.7 Anmälan av delegationsbeslut (6 kap 40 § och 7 kap 8 § KL) 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som fattats genom 

delegation inklusive vidaredelegation ska anmälas till den. Beslut 

som inte anmäls ska protokollföras särskilt om beslutet får 

överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap KL (se punkt 2.6 för 

allmänna bestämmelser för kommunstyrelsens delegationsordning).  

Anmälan till nämnden syftar på att fastställa tidpunkten då 

besvärstiden börjar löpa när det gäller överklagande enligt 

kommunallagen (s.k. laglighetsprövning). Tidpunkten räknas då tre 

veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla anslagits 

att protokollet justerats eller från den dag ett särskilt protokoll över 

delegationsbeslutet upprättats, justerats och anslagits på 

anslagstavlan.  

Vid förvaltningsbesvär är besvärstiden också tre veckor, men då 

räknas besvärstiden från den dag när den som berörs av beslutet fått 

ta del av beslutet. 

1.8 Brådskande ärenden (6 kap 39 § KL) 

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller annan ledamot som 

nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 

är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Bestämmelsen motiveras med att det i vissa lägen kan vara viktigt 

med snabba beslut. Den har emellertid getts ett restriktivt innehåll. 

Det är endast ordföranden eller annan ledamot som nämnden utsett 

som kan få i uppdrag att besluta på nämndens vägnar. Genom att 

det anges att dessa beslut fattas på nämndens vägnar klargörs att 

besluten med stöd av denna paragraf kan överklagas. Sådana beslut 

ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Alternativet till att utnyttja möjligheten till delegering i brådskande 

ärenden är att påkalla extra sammanträde med nämnden. 

1.9 Återkallelse och omprövning 

Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Återkallelsen 

kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också 

genom eget handlande föregripa en delegats beslut i ett enskilt 

ärende genom att själva ta över ärendet och besluta. Det kan gälla ett 

principiellt viktigt ärende som nämnden anser att den bör besluta 
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själv. Nämnden har däremot inte rätt att ompröva ett redan fattat 

beslut. 

Rätt att återkalla vidaredelegering har såväl förvaltningschefen som 

nämnden, med hänsyn till att deras övergripande ansvar för 

verksamheten är utgångspunkten för delegering. 
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2 Allmänna bestämmelser för barn och 
utbildningsnämndens delegationsordning 

1. Vid förfall för barn- och utbildningsnämndens ordförande 

Vid förfall för nämndens ordförande inträder förste vice ordföranden 

och vid förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden 

inträder andre vice ordföranden om inte annat anges. 

2. Vid förfall för övriga delegater 

Vid förfall för övriga delegater/vidaredelegater inträder 

vikarie/ställföreträdare som delegat. Vid annan frånvaro (t.ex. 

semester och sjukfrånvaro där vikarie inte sätts in) inträder närmast 

överordnad.  

3. Förvaltningschefens delegation och vidaredelegation 

Ärenden som delegeras till förvaltningschefen får vidaredelegeras till 

anställd inom kommunen.  

Som villkor för vidaredelegation gäller att beslut fattade med stöd av 

vidaredelegation, förutom anmälan till skolchefen som delegat, även 

ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden (se punkt 2.6). 

Barn- och utbildningsnämnden ska få vetskap om vem som har fått 

beslutanderätten vid vidaredelegation. Vilka vidaredelegater 

skolchefen utser ska framgå av barn- och utbildningsnämnden 

delegationsordning.  

4. Ordförandens beslut i brådskande ärenden 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande uppdras att fatta beslut 

på barn- och utbildningsnämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att barn- och utbildningsnämndens avgörande inte kan 

avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

5. Registrering av delegationsbeslut 

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för 

nämndbeslut. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av 

skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av 

delegation. Ett delegationsbeslut skrivs alltid under i nämndens 

namn. 
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Varje beslut ska innehålla uppgift om  

- Ärende 
- Beslutsfattare 
- Beslutsdatum 
- Vilket beslut som fattats 
- Hänvisning till punkt i delegationsordningen och löpande 

numrering av besluten 

Beslutet ska dokumenteras och registreras precis som andra 

nämndbeslut. Om beslutet registreras i något annat verksamhets-

system än kommunens ärendehanteringssystem (W3D3) ska 

anmälan av beslutet ske genom utdrag från detta 

verksamhetssystem.  

6. Anmälan av delegationsbeslut 

Samtliga beslut fattade av tjänsteman med stöd av delegation, även 

vidaredelegation, ska anmälas till kommunstyrelsen vid 

nästkommande sammanträde. Det är delegatens ansvar att löpande 

anmäla de beslut som fattats med stöd av delegation. 

Protokollet ska vara formulerat på ett sådant sätt att det i efterhand 

är möjligt att fastslå vilka delegationsbeslut som redovisats vid ett 

visst sammanträde. Den som vill överklaga ett delegationsbeslut 

skall med ledning av protokollet kunna se i vilka ärenden beslut har 

fattats med stöd av delegering.  

7. Gemensam grund för samtliga nämnder 

I kommunstyrelsens delegationsordning finns markerat de ärenden 

som är gemensamma för samtliga nämnder inom områdena 

allmänna ärenden, personalfrågor, ekonomi och upphandling. Dessa 

ärenden har inarbetats i nämndens delegationsordning.  
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3 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 

 
A.  Allmänna ärenden förvaltningsinterna 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

A 1 
Vidaredelegation av beslutanderätten i de ärenden 

förvaltningschefen har delegation  
Skolchef   

A 2 Beslut om att vägra lämna ut handling eller lämna ut 

handling med förbehåll 

Skolchef Respektive 

verksamhetsc

hef  

Besvärshänvisning 

ska bifogas 

beslutet 

A 3 Utfärda fullmakt att kvittera ut värdepostförsändelser och 

andra försändelser ställda till Arboga kommun och/eller 

kommunstyrelseförvaltningen 

Skolchef  

 

 

A 4 Avvisa för sent inkommet överklagande Skolchef   

A 5 Ändring av delegationsbeslut Ursprunglig delegat   

A 6 Avge yttrande till överprövande myndighet med anledning 

av ett överklagande av delegationsbeslut  

Skolchef Chef över 

ursprunglig 

delegat 

 

A 7 Föra kommunens talan inför domstol och andra 

myndigheter, med rätt att utfärda fullmakt att 

föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter 

samt vid förrättningar av skilda slag 

Skolchef   
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Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

A 8 Rätt att besluta om remiss av ärenden för beredning, 

utredning eller yttrande 

Skolchef  

 

 

A 9 Yttranden i ärenden som inte är av större vikt eller 

principiell beskaffenhet 

Skolchef Verksamhetsc

hef 

Yttranden av 

större vikt och 

principiell 

beskaffenhet 

beslutas av 

nämnden 

Avstå från 

yttrande är 

verkställighet 

A 10 Yttranden i ärenden av större vikt och principiell 

beskaffenhet som på grund av kort remisstid inte hinner 

beslutas av nämnden 

AU   

A 11 Besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens 

avgörande inte kan avvaktas (innefattar beslut för 

krisledningsnämndens räkning) 

Ordförande  Sådant beslut ska 

anmälas vid 

nämndens nästa 

sammanträde 

A 12 Mindre revideringar av dokumenthanteringsplan, 

arkivbeskrivning och riktlinjer för gallring av allmänna 

handlingar 

Skolchef   
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Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

A 13 

 

Utfärdande av fullmakt att teckna kommunens firma inom 

barn- och nämndens ansvarsområde  

Skolchef   

A 14 Teckna avtal inom barn- och utbildningsnämndens 

ansvarsområde  

Skolchef   

A 15 Utse dataskyddshandläggare och återkallande av uppgift 

som dataskyddshandläggare 

Skolchef  Enligt GDPR 

A 16 Mottagande av delgivning Skolchef   

A 17 Förvaltningsorganisation Skolchef   

A 18 Områdesorganisation Skolchef   

A 19 Yttrande till tillsynsmyndigheter såsom Skolväsendets 

överklagandenämnd, Skolinspektionen, Inspektionen för 

vård och omsorg, Diskriminerings-ombudsmannen, 

Datainspektionen 

Skolchef Verksamhets-

chef 

 

A 20 Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal i nämndens 

namn 

Skolchef   

A 21 Arkivansvarig Skolchef   

A 22 Arkivhandläggare Nämndsekreterare/ 

registrator 
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A 23 Anmälan om vissa verksamheter enligt Miljöbalken Rektor   

A 24  Systemägare Skolchef  Avser IT-system 

A 25 Anordna skolskjutsar i enskilt fall Skolchef Skolskjuts-

ansvarig 
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B. Personalfrågor förvaltningsinterna 

 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

B 1 Besluta om anställande av och anställningsvillkor för 

anställd personal enligt AB 

Anställande chef 

 

 

 

 

 

I samråd med 

verksamhetschef 

och 

personalassistent 

B 2 Besluta om att utse tillförordnad skolchef under skolchefens 

frånvaro 

Skolchef   

B 3 Besluta om avstängning för övrig anställd personal med eller 

utan avlöningsförmåner 

Skolchef  I samråd med 

personalchef 

     

B 4 Besluta om uppsägning av anställd på grund av arbetsbrist  Skolchef  I samråd med 

personalchef 

B 5 Besluta om förbud mot bisyssla för anställd personal Anställande chef   I samråd med 

personalchef 

B 6 Besluta om särskild överenskommelse med anställd personal 

vid anställningens upphörande inom ramen för av 

kommunen fastställda riktlinjer 

Skolchef 

 

 I samråd med 

personalchef 

B 7 Löneplacering vid andra tillfällen än vid själva anställandet Skolchef  I samråd med 

personalchef 
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B 8 Ändring av lön vid andra tillfällen än vid själva anställandet Skolchef   

B 9 Besluta om lönetillägg Verksamhetschef   

B 10 Förhandling enligt MBL vid tillsättande av chefstjänster Anställande chef   

B 11 Besluta i ärenden som hänför sig till arbetsgivarens 

arbetsmiljöuppgifter enligt gällande arbetsmiljölagstiftning  

Skolchef Anställande chef Arbetsmiljöansvar 

får ej delegeras 

B 12 Besluta om deltagande i kurser, konferenser, studiedagar, 

studiebesök etc. i utlandet för underställd personal 

- Utanför EU 

- Inom Norden och EU 

 

 

AU 

Skolchef 

 Kommundirektör 

beslutar för 

förvaltningschef 

B 13 Genomförande av introduktionsperiod för anställd lärare 

och förskollärare med behörighetsgivande examen 

Rektor   

B 14 Kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder 68 år Skolchef  I samråd med HR 

B 15 Tjänstledighet till och med 12 månader  Enhetschef   

B 16 Tjänstledighet över 12 månader 

(Även förlängning som summerat blir mer än 12 månader) 
Verksamhetschef   

B 17 Utse förstelärare/lektor Verksamhetschef   

B 18 Besluta om samt utfärda disciplinpåföljd (varning) av anställd (ej 

för förvaltningschef/kommundirektör) 

 

Skolchef  I samråd med HR-

chef 
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B 19 

GRÖN 

Besluta om samt utfärda uppsägning av personliga skäl 

alternativt avskedande av anställd (ej för 

förvaltningschef/kommundirektör) 

 

Skolchef  I samråd med HR-

chef 

B 20 Beslut om anställning av lärare/förskollärare som saknar 

behörighet/legitimation, sex månader eller mer 2 kap 19§ SL 

Verksamhetschef   
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C. Personalfrågor kommunövergripande 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

C 1 Besluta om stridsåtgärder under pågående arbetsmarknads-

konflikter 

KS ordförande   

C 2 Förflyttning av personal utan samtycke mellan olika 

förvaltningar 

Kommundirektör HR-chef I samråd med 

förvaltningschef 

C 3 Medgivande av sparande av semesterdagar utöver vad som 

stadgas i AB samt semesterlagen 

Kommundirektör  

 

I samråd med HR-

chef 

C 4 Beviljande av ledighet för heltidsstudier med bibehållen lön Kommundirektör 

 

 I samråd med HR-

chef 

C 5 Beviljande av särskild avtalspension eller motsvarande i 

samband med övertalighet 

KSAU   

C 6 Beviljande av avgångsförmån enligt AGF-KL-avtalet Kommundirektör   

C 7 Företräda kommunen i tvister om tolkning och tillämpning 

av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal   

 

Kommundirektör HR-chef Återrapportering 

av ärenden som 

lyfts till SKR, 

övriga ärenden 

verkställighet 

  



  
 17 (28) 
 Diarienummer 

 Dnr 227/2021-002 

 

 

 

 

 

D. Ekonomi  

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

D 1 Utse beslutsattestanter för identitet inom barn- och 

utbildningsförvaltningen 

Skolchef   

D 2 Teckna och säga upp interna och externa hyresavtal för 

lokaler enligt anvisningar i strategisk lokalförsörjningsplan 

Kommundirektör   

D 3 Avskrivning av osäkra fordringar upp till en summa 

motsvarande ett prisbasbelopp  

Skolchef  Nedskrivning är 

verkställighet 
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E. Upphandling 

Vid kommunövergripande upphandlingar som avser två eller fler nämnder, samt vid tecknande och uppsägning av leasingavtal, 

gäller kommunstyrelsens delegationsordning. Löpande avrop på tecknade ramavtal betraktas som verkställighet. Även avrop av 

leasing för kommunens fordon på tecknat ramavtal betraktas som verkställighet.  

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

E 1 Utfärda fullmakt för annan att genomföra upphandling  Skolchef  Ges ej till vår egen 

upphandlings-

enhet eller i 

upphandlingar via 

Örebrosamverkan 

E 2 Teckna tilldelningsbeslut Skolchef   

E 3 Teckna avtal samt avtalsförlängningar Skolchef   

E 4 Beslut om avbrytande av upphandling Skolchef   

E 5 Hävning av ramavtal vid avtalsbrott Skolchef   

E 6 Teckna samt säga upp leasingavtal i enlighet med 

finanspolicy 

Kommundirektör Ekonomichef Gäller för samtliga 

förvaltningar 

E 7 Genomföra direktupphandling upp till vid varje tidpunkt 

fastställd gräns för direktupphandling* 

 

 

Respektive 

enhetschef 

 Endast om 

ramavtal saknas. 

Dokumentation 

krävs vid köp över 

100 000 kronor, se 
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riktlinjer för 

direktupphand-

ling 

* Värdet av ett avtal beräknas på hela avtalstiden inklusive eventuella förlängningsperioder och optioner. Det är inte enbart det aktuella köpet 
som räknas utan även andra köp av samma slag som genomförts i hela kommunorganisationen under räkenskapsåret. 
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F. FÖRSKOLAN 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

F 1 Avtal om mottagande av barn från annan 

kommun/placering av barn i annan kommun 

Verksamhetschef   

F 2 Uppsägning av plats i förskolan och fritidshemmet på grund 

av obetalda avgifter  

Skolchef   

F 3 Uppsägning av plats i förskolan och fritidshemmet då 

platsen inte nyttjats utan giltigt skäl under en månad 

Verksamhetschef   

F 4 Efter prövning besluta om förälder/vårdnadshavare kan 

återfå plats efter avstängning, om avbetalningsplan finns och 

följs 

Verksamhetschef   

F 5 Förtur till förskoleplats för barn som av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form 

av förskola 

Verksamhetschef  I samråd med 

specialpedagog för 

resursbedömning 

F 6 Undantag från uppsägningstid Skolchef   
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G. GRUNDSKOLAN 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

G 1 Beslut om att ej placeras på anvisad skola  Skolchef Verksamhetschef Om 

vårdnadshavarens 

önskemål inte kan 

tillgodoses 

(Skollagen 10 kap 

30 §) 

G 2 Placering av elev vid skolenhet då vårdnadshavare är oeniga  Verksamhetschef   

G 3 Mottagande av elev från annan kommun  Verksamhetschef   

G 4 Avtal om mottagande av elev från annan 
kommun/placering av elev i annan kommun  

Verksamhetschef   

G 5 Avtal om särskild undervisning för elev  

vid placering i annan kommun  
Verksamhetschef   

G 6 Uppsägning av plats i förskolan och fritidshemmet då platsen inte 

nyttjats utan giltigt skäl under en månad 
Verksamhetschef   

G 7 Uppsägning av plats i förskolan och fritidshemmet på grund av 

obetalda avgifter 
Skolchef   

G 8 Efter prövning besluta om förälder/vårdnadshavare kan 
återfå plats efter avstängning, om avbetalningsplan finns och 
följs 

Verksamhetschef   

G 9 Beslut om särskild undervisning på sjukhus eller institution 
knuten till ett sjukhus eller i hemmet eller på annan lämplig 
plats.  

Rektor   
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Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

G 10 Beslut i fråga om tidigare start i förskoleklass Verksamhetschef   

G 11 Tidigare upphörande av skolplikten  
 

Verksamhetschef   

G 12 Fullföljande av skolgång efter skolpliktens upphörande  
 

Verksamhetschef   

G 13 Påbörja skolplikten först vid höstterminen det kalenderår då 
barnet fyller sju år, efter begäran från vårdnadshavaren  
 

Verksamhetschef   

G 14 Bevakning av att elev får föreskriven  
utbildning  

Skolchef Assistent  

G 15 Bevakning av att elev fullgör sin skolgång  
 

Rektor   

G 16 Omplacering av elev med hänsyn till  
andra elevers trygghet och studiero  

Verksamhetschef   

G 17 Förtur till plats inom skolbarnsomsorg  
samt utökning av tid för barn som av  
fysiska, psykiska eller andra skäl  
behöver särskilt stöd  

Rektor   

G 18 Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt (skollagen 
24 kap §23) 

Verksamhetschef   

G 19 Besluta om skolornas upptagningsområden, anvisad skola. Skolchef   

G 20 Yttrande i samband med mottagande i  
annan kommun  

 

Verksamhetschef   
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G 21 Beslut om läsårstider Skolchef   
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H. GYMNASIESKOLAN 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

H 1 Dimensionering av antagningsplatser  
 

Rektor   

H 2 Avtal om interkommunal ersättning vid  
mottagande av elev från annan kommun/  
placering av elev i annan kommun  

Skolchef   

H 3 Samverkansavtal Skolchef   

H 4 Avtal om interkommunal ersättning  
för elev till gymnasieskola utanför  
kommunen/samverkansområdet  

Skolchef   

H 5 Avtal om särskild undervisning för elev vid placering i 
annan kommun  

Skolchef   

H 6 Avstängning av elev  

 
Rektor   

H 7 Upphörande av avstängning av elev i  

gymnasieskolan  
Rektor   

H 8 Stöd till inackordering  

 
Verksamhetschef   

H 9 Stöd till kostnader för elevresor  

 
Verksamhetschef   

H 10 Aktivitetsansvar för ungdomar  

 
Skolchef Ungdoms-

koordinator 
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H 11 Beslut om läsårstider Skolchef   
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I. GRUND- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

I 1 Mottagande av elev från annan  
kommun  

Verksamhetschef   

I 2 Avtal om interkommunal ersättning vid mottagande av elev 
från annan kommun/ placering av elev i annan kommun 
eller landsting  
 

Skolchef   

I 3 Avtal om särskild undervisning för särskoleelev vid 
placering i annan kommun  
 

Skolchef   

I 4 Omplacering av elev med hänsyn till  
andra elevers trygghet och studiero.  

Verksamhetschef   

I 5 Mottagande av elev inom grundsärskolan  
 

Rektor    

I 6 Mottagande/placering inom gymnasiesärskolan  
 

Rektor   

I 7  Avgörande att elev inte längre ska vara elev i särskolan  Verksamhetschef   

I 8 Försöksperiod i annan skolform  
 

Rektor   

I 9 Tidigare upphörande av skolplikten  
 

Rektor   
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Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

 

I 10 Fullgörande av skolgång efter skolpliktens upphörande Rektor   

I 11 Beslut i fråga om tidigare start i grundsärskolan än vid 
höstterminen då barnet fyller sju år, efter begäran från 
vårdnadshavaren  
 

Rektor   

I 12 Bevakning av att elev får föreskriven utbildning  
 

Skolchef Assistent  

I 13 Bevakning av att elev fullgör sin skolgång  
 

Rektor   

I 14 Stöd till inackordering för elev i gymnasiesärskolan  
 

Verksamhetschef   

I 15 Aktivitetsansvar för ungdomar  
 

Skolchef Ungdoms-

koordinator 
 



  
 28 (28) 
 Diarienummer 

 Dnr 227/2021-002 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

J. VUXENUTBILDNINGEN 

Nr Ärende Delegat Vidaredelegat Anmärkning 

J 1 Beslut om ansökan om statligt stöd för utbildning av vuxna Verksamhetschef   

J 2 Besluta om vilka utbildningar, kurser och delkurser som ska 
anordnas 

Verksamhetschef   

J 3 Beslut i fråga om mottagande av elev till kommunal 
vuxenutbildning 

Verksamhetschef   

J 4 Beslut i fråga om mottagning av elev till svenska för 
invandrare, samt om utbildning för elev ska upphöra och om 
att på nytt bereda elev utbildning 

Verksamhetschef   

J 5 Mottagande av elev till särskild utbildning för vuxna Verksamhetschef   

J 6 Beslut i fråga om avskiljande av elev Verksamhetschef   


