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Delegationsordning för Skolnämnden 
 

6 kap Kommunnallagen (1991:900)  

 

Allmänt om delegering 
 

Ersättare 

Vid ordinarie delegats förfall inträder närmast överordnad tjänsteman om inget annat framgår i 

delegationsordningen.   

 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, omfattning eller kvalitet 

2. Framställningar eller yttranden till Kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av att  

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 

5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

 

Anmälan av beslut fattade på delegation 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden i den ordning som nämnden 

beslutat.  

 

Undertecknande av handlingar  

Skolnämndens tjänstgörande ordförande undertecknar på nämndens vägnar avtal, andra 

handlingar och skrivelser, som är en följd av beslut som fattats av nämnden. Befattningshavare 

som beslutar med stöd av delegation undertecknar de handlingar som är en följd av beslut som 

vederbörande själv har fattat.  

 

Vidaredelegering 

Beslut som delegerats till skoldirektören får vidaredelegeras. 

 

Ordförandebeslut 

Ordförande för Skolnämnden får besluta i nämndens ställe i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 
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Nr Ärende 

 

Delegat Hänvisning   

Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem 

 

 

1a Beslut om godkännande av enskild som huvudman för 

förskola 

SakF 2 kap 5,7 §§  

1b Beslut om godkännande av enskild som huvudman för 

fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet, samt 

tillsyn och åtgärder avseende sådan verksamhet  

SkolD 2 kap, 5,7 §§ 

26 kap 4-12,18 §§ 

 

2 Beslut om rätt till bidrag för enskild huvudman som 

bedriver pedagogisk omsorg 

SakF 25 kap 10,15,16 §§  

3 Uppföljning, utvärdering samt åtgärder vid brister av 

verksamhet som avses i 25 kap 2 – 5§§ 

SakF 25 kap 8§  

4 Tillsyn över fristående förskola och pedagogisk 

omsorg vars huvudman kommunen har godkänt eller 

förklarat ha rätt till bidrag  

SakF 26 kap 4, 8 §§   

5 Anmärkning och föreläggande vid tillsyn SakF 10,11 12 §§  

6 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud (upp till sex 

månader) 

SakF 26 kap 18§  

7 Återkallelse av godkännande / rätt till bidrag SkolD 26 kap 13 -16§§  

8 Beslut om fördelning av bidrag mellan två huvudmän  SakF 25 kap 11§  

9 Beslut om uppsägning av plats i förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem p g a att riktlinjer inte följts 

eller skuld till kommunen.  

Handl Kommunala 

riktlinjer  

8 kap 7§ 

14 kap 6§ 

 

10 Beslut om barnomsorg under tid då förskola eller 

fritidshem inte erbjuds  

SakS 25 kap 5§  

Kommunala 

riktlinjer 

 

11 Beslut om plats och utökad vistelsetid i förskola och 

fritidshem utöver riktlinjer (dispens). 

SakS 8 kap 7§ 

14 kap 6§ 

 

Förskoleklass, grundskola 

 

 

12 Beslut om bidrag för godkänd internationell skola på 

grundskolenivå 

Handl  24 kap 4 §  

13 Beslut om uppskjuten skolplikt, förlängning av 

skolplikten, upphörande av skolplikten och rätt att 

slutföra skolgången i grundskolan och grundsärskolan. 

SakS 

 

7 kap 10, 

13,14,15§§ 

 

 

14 Föreläggande till vårdnadshavare som inte fullgjort 

vad som ankommer på dem för att se till att en elev 

fullgör skolplikten.  

 

SkolD 7 kap 23§   

15 Beslut att avföra elev från skolplikten, t ex vid varaktig 

vistelse utomlands.  

SkolD 7 kap 2§  

16 Beslut om rätt till utbildning för någon som avses i 29 

kap 2§ andra stycket 3. (EU medborgare) 

 

 

SkolD 29 kap 2§ andra 

stycket 3. 

 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

 

 

17 Beslut om mottagande och utskrivning i grundsärskola 

och gymnasiesärskola 

SakS 7 kap 5a,5 b§§  

18 kap 5-7 §§ 

 

18 Beslut om sökande har förutsättningar att följa 

undervisningen på ett nationellt program i 

gymnasiesärskolan 

SakS 19 kap 29 §  
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19 Yttrande från hemkommunen om sökande tillhör 

målgruppen för gymnasiesärskolan samt beslut om 

interkommunal ersättning för nationellt och 

individuellt program i gymnasiesärskolan 

SakS SL 19 kap 40-44§§   

20 Beslut om bidrag till fristående huvudman för 

nationellt och individuellt program i 

gymnasiesärskolan 

SakS 18 kap 34§ 

19 kap 45 – 48 §§ 

 

Tilläggsbelopp och bidrag för särskilt stöd  

21 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående 

huvudman samt överenskommelse om ersättning 

utöver prislista på introduktionsprogram i fristående 

gymnasieskola för elev i behov av särskilt stöd 

 

 

SakS 8 kap 23§ 

9 kap 21§ 

10 kap 39§ 

11 kap 38§ 

14 kap 17§ 

16 kap 54§ 

17 kap 34,35§§ 

25 kap 13,15§§ 

 

22 Extra ersättning för särskilt stöd till annan kommun 

samt överenskommelse om ersättning utöver prislista 

på introduktionsprogram i annan kommuns 

gymnasieskola för elev i behov av särskilt stöd   

 

SakS 8 kap 17§ 

9 kap 16§ 

10 kap 34§ 

11 kap 33§ 

14 kap 14§ 

16 kap 50§ 

17 kap 24§ 29§ 

 

23 Beslut om ersättning för elev i statens specialskola SakS 12 kap 24 §  

24 Beslut om ersättning för elev i statlig RH anpassad 

utbildning 

SakS 15 kap 40 § 

 

 

25 Beslut om extra bidrag för särskilt stöd för elev i 

godkänd internationell skola 

SakS 24 kap 4,6 §§  

Gymnasieskola  

26 Beslut om bidrag för internationell skola på 

gymnasienivå 

Handl  24 kap 6§  

27 Beslut om inackorderingsbidrag  Handl  15 kap 32§  

18 kap 32§ 

 

28 Yttrande och beslut om interkommunal ersättning för 

nationellt program utanför samverkansområdet 

 

Handl 16 kap 47, 48, 50, 

51§§ 

 

 

29 Beslut om ersättning för elev som läser international 

Baccalaureate (IB) 

Handl 29 kap 17§  

30 Beslut om ersättning per kurs där eleven inte har fått 

lägst betyget E. Ersättning utgår för att gå om kursen 

en gång.  

Handl Gymnasieförordn.  

9 kap 1§  

 

 

 

31  Överenskommelse om bidrag för yrkesintroduktion, 

individuellt allternativ och språkintroduktion som 

innebär avsteg från kommunens programpeng för 

motvarande program.  

SkolD 

 

17 kap 29§ 

 

 

Kommunal vuxenutbildning   
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32 Hemkommunens ansvar som följer av 

författningsreglering inom grundläggande och 

gymnasial kommunal vuxenutbildning och sfi  

Rektor 

KCNO 

20 - 21 kap 

Samverkansavtal 

 

Övrigt  

34 Tecknande av förvaltningsspecifika avtal, 

förvaltningsspecifika samverkansavtal 

( t ex NIU, KSL) 

Beställning av upphandling 

Antagande av förfrågningsunderlag vid upphandling 

Tecknande av tilldelningsbeslut 

Tecknande av avtal för gymnasiestudier på 

folkhögskola 

SkolD 23 kap 1-9 

§§ 

Upphandlin

gs 

Policy 

Tilldelnings

beslut efter 

samråd med 

upph chef 

 

35 Prövning, beslut samt uppställande av villkor och 

förbehåll för utlämnande av allmän handling  

Handl i ärendet OSL 

2009:400  

 

36 Yttranden till tillsynsmyndighet och svar på remisser  SkolD   

37 Yttrande vid överklagande av beslut  Handl i ärendet FL 24 - 27 

§§  

 

38 Revidering av attestförteckning under året SkolD Attestförtec

kning, SKN 

 

39 Revidering och upprättande av riktlinjer 

handlingsplaner och tillämpningsföreskrifter  

 

SkolD Reglemente

, SKN 

 

40 Beslut om fördelning av utvecklingsmedel, 

kvalitetssäkringsmedel och särskilda satsningar inom 

nämndens verksamhetsområde. Gäller ej beslut som är 

delegerade till annan tjm eller avser verkställighet 

utifrån tidigare nämndbeslut. 

SkolD SKN budget   

41 Beslut av ordförande i brådskande ärenden där 

nämndens beslut inte kan avvaktas 

 

Ord -förande 

 

KL 6 kap 

36§ 

 

 

 

 

 

42  Personuppgiftsbiträdesavtal, externa leverantörer IT-chef 

Ersättare; 

Kommundirektö

ren 

  

Delegation till tjänsteman inom Produktionsstyrelsen  

43 Erbjudande av förskola inom fyra månader samt 

skyndsamt erbjuda plats om barnet har behov av 

särskilt stöd i form av förskola.  

Verks C 

  

8 kap 14,15§§ 

 

 

44 Beslut om mottagande av barn/elev från annan 

kommun i kommunens förskola, förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola  

Avser barn/elev som med hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda skäl att tas emot i 

Verks C 

 

8 kap 13§  

9 kap 13§  

10 kap 25§  

11 kap 25§ 
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kommunens verksamhet eller 

efter önskemål från vårdnadshavaren. 

45 Beslut om ersättning som ska lämnas av annan 

kommun för barn/elev som med hänsyn till sina 

personliga förhållanden har särskilda skäl att tas emot i 

kommunens verksamhet. 

Verks C 

 

8 kap 17§ 

9 kap 16§  

10 kap 34§ 

11 kap 33§, 

14 kap 14§ 

 

46 Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om 

placering i viss förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola. 

Verks C 

 

9 kap 15§ 

10 kap 30§ 

11 kap 29§ 

 

47 Erbjudande av fritidshem i kommunal enhet för elever 

som går i en fristående skola i de fall huvudmannen 

inte erbjuder fritidshem om det inte finns plats i den 

kommunala enhet som föräldrarna har önskat.  

Verks C 14 kap 3§  

 

 

48 Ansvar för att anordna förskoleklass i den omfattning 

som krävs för att bereda utbildning för samtliga i 

kommunen som är berörda. 

Prod C 9 kap 12§  

49 Ansvar för att organisera kommunens grundskola och 

grundsärskola utifrån vad som är ändamålsenligt för 

leven ur kommunikationssynpunkt.  

Prod C 10 kap 29§  

11 kap 28§ 

 

50 Yttrande vid överklagande av beslut delegerade av 

Skolnämnden  

Verks C   

51 Hemkommunens ansvar som följer av 

författningsreglering inom särskild utbildning för 

vuxna  

Rektor 

Komvux 

egen regi 

22 kap 11,12§§ 

21 kap 10 § 

 

 GDPR    

52 Personuppgiftsbiträdesavtal Dataskyd

dsstrateg 

Ersättare

; IT-chef 

  

53 Anmäla personuppgiftsincident SkolD 

IT-chef 

Art.33 

GDPR 

Anmäls inom 72 

timmar efter att 

överträdelsen har 

upptäckts 

54 Informera den registrerade om en 

personuppgiftincident 

SkolD 

IT-chef 

Art. 34 

GDPR 

 

55 Utlämnande av registerutdrag samt avvisa begäran om 

registerutdrag 

SkolD 

 

Art. 15 

GDPR 

 

56 Beslut om rättelse av personuppgifter SkolD 

 

Art. 16 

GDPR 

 

57 Beslut om radering av personuppgifter SkolD 

 

Art. 17 

GDPR 

 

58 Beslut om begränsning av behandling av 

personuppgifter samt svaromål till tillsynsmyndigheten 

SkolD 

 

Art. 18 

GDPR 

 

59 Underrätta mottagare till vilken personuppgifterna har 

lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av 

SkolD Art. 19 

GDPR 

Gäller ej om 

underrättelse är 
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Förkortningar 

SKN-Skolnämnden 
SkolD – Skoldirektör 

SakS –sakkunnig/utredare med ansvar för frågor om särskilt stöd 

Handl- handläggare vid skolförvaltningen för bl a resursfördelning fsk, grundskola, 

gymnasieskola 

SakF -  sakkunnig förskola 

KL - kommunallagen 1991: 900 

FL - förvaltningslagen 1986:223 

OSL- Offentlighets- och sekretesslagen 

Verks C – verkamhetschef inom produktionsförvaltningen 

Prod C - produktionschef 

personuppgifter eller begränsningar av behandling som 

skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18 

omöjlig eller 

medför en 

oproportionell 

ansträngning 

60 Beslut om rätten till dataportalitet SkolD Art. 20 

GDPR 

 

61 Andra beslut enligt om personuppgifter och 

personuppgiftsbehandling som inte är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

SkolD   

     

     


