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Delegationsordning för Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden 
enligt 6 kap Kommunallagen (2017:725)  

 

Allmänt om delegering 
 

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, enligt 6 kap 38 § kommunallagen (2017:725) 

 

Delegat 

Samtliga beslut ska fattas inom ramen för fastställd budget.  

 

Delegat enligt delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär 

det att överordnad tjänsteman kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre 

tjänsteman. 

 

I de fall gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra åt skoldirektören att fatta 

delegationsbeslut får nämnden överlåta åt direktören att i sin tur uppdra åt en annan 

anställd inom kommunen att fatta beslutet, enligt 7 kap 6§. 

 

Skoldirektören har rätt att vidaredelegera beslutanderätten i ärenden vilka delegerats till 

direktören att fatta beslut, enligt 6 kap. 37 § kommunallagen. 

 

Anmälan av beslut  

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande 

sammanträde eller annars så snart som möjligt. 

 

Undertecknande av handlingar  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 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.  

 

Ordförandebeslut 

Ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får besluta i nämndens ställe i ärenden 

som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid ordförandes förfall får 1e 

vice ordförande fatta beslut i dennes ställe.  
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1. Bidrag till fristående gymnasieskola, interkommunal ersättning, yttranden 
 

Nr Ärende 

 

Delegat Lagrum 

1.1 Beslut om bidrag till fristående gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. 

SkolD Samverkansavtal 
inom Stockholms 
län.  

1.2 Bidrag för RH anpassad utbildning. Handl. 

Gy 

15 kap 40§ SL 
 

1.3 Tilläggsbelopp för särskilt stöd på nationella program 

i gymnasieskola och gymnasiesärskola.  

Gäller ej gymnasieskola i egen regi. 

Handl. 

stöd 

16 kap 52 § SL 
17 kap 31§ SL 
19 kap 45§ SL 
 

1.4 Överenskommelse om ersättning utöver kommunens 

prislista för introduktionsprogram för elev i behov av 

omfattande särskilt stöd/elev från grundsärskolan. 

Gäller ej gymnasieskola i egen regi. 

Handl. 

stöd 

17 kap 24, 29§§ SL 

1.4 Yttrande om ersättning i gymnasieskola utanför 

samverkansområdet. 

 

 

Handl. 

Gy 

16 kap 47-51 § SL 
 

1.5 Överenskommelse om ersättning för 

introduktionsprogram utanför samverkansområdet 

samt ersättning utöver fastställd programpeng för 

introduktionsprogram hos fristående huvudman. 

 

SkolD 17 kap 21- 26 a,29, 
35-36§§SL 

1.6 Prövning av förutsättningar för elev från 

grundsärskolan att följa utbildningen på ett 

introduktionsprogram. 

 

Handl 

stöd 

17 kap 16§ 3e st SL 

1.7 Bidrag för international baccalaureate (IB) 

 

Handl. 

Gy 

29 kap 17§ SL 

1.8 Bidrag för internationell skola på gymnasienivå. Handl. 

Gy 

24 kap 6a §§ SL 

1.9 Bidrag för inackordering. Handl. 

Gy 

15 kap 32§ SL 

1.10 Ersättning för kurs där eleven inte har uppnått minst 

betyg E. Ersättning utgår vid ett tillfälle per kurs.  

Handl. 

Gy 

9 kap 1§ GYF 

 

2. Gymnasiesärskola 

 

Nr Ärende 

 

Delegat Lagrum 

 2.1 Beslut om målgrupp för gymnasiesärskolan 

 

Handl. 

stöd 

SL 18 kap 5,7 §§ 

2.2 Stöd till inackordering. 

 

Handl. 

Gy 

SL 18 kap 32 § 
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2.3 Överenskommelse om individuellt program vid 

fristående gymnasiesärskola. 

Handl. 

stöd 

SL 18 kap 34§ 

2.4 Bedömning av elevs förutsättningar att följa 

nationellt eller individuellt program. 

Handl. 

stöd 

SL 19 kap 29§ 

2.5 Yttrande om ersättning för individuellt program hos 

annan kommun eller landsting. 

Handl. 

Gy 

SL 19 kap 40- 44a 

§§ 

2.6 Bidrag för nationellt program vid fristående 

gymnasiesärskola. 

Handl. 

stöd 

SL19 kap 45 - 48§§ 

 

3. Övrigt 

                             
Nr Ärende 

 

Delegat Lagrum 

3.1 Tecknande av förvaltningsspecifika avtal, 

förvaltningsspecifika samverkansavtal. 

Beställning av upphandling. 

Antagande av förfrågningsunderlag.  

Tecknande av tilldelningsbeslut. 

SkolD 23 kap 1-9 §§ SL 

Upphandlings 

Policy 

 

3.2 Besluta om förlikning, träffa överenskommelse om 

betalning av fordran och avvisa fordran. 

SkolD Upp till tio 

basbelopp 

3.3 Beslut att inte lämna ut allmän handling samt 

uppställande av förbehåll i samband med utlämnande 

av allmän handling.  

SkolD OSL  

3.4 Yttranden till tillsynsmyndighet, skolinspektionen och 

svar på remisser . 

SkolD  

3.5 Yttrande vid överklagande av beslut. Omprövning av 

beslut. Avvisning av överklagande som inkommit för 

sent. 

Delegat 24 - 27 §§ FL 
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4. Kommunal vuxenutbildning 

 

 

Förkortningar 

 
SL – skollagen 2010:800 

SkolD-Skoldirektör 

Handl.stöd -Handläggare med ansvar för tilläggsbelopp, särskola mm  

Handl. Gy – Handläggare med ansvar för gymnasieskola 

KCNO – Kunskapscentrum Nordost 

4.6 Ärende Delegat Lagrum 

4.1 Mottagande i kommunal vuxenutbildning.  Rektor 

KCNO 

20 kap 13,14 2st 

16, 22,33 §§ SL 

 

4.2 Yttrande till annan huvudman ang åtagande om 

interkommunal ersättning.  

Rektor 

KCNO 

20 kap 21 3st § SL 

4.3 Beslut att ansöka eller avstå från att ansöka om 

statsbidrag inom kommunal vuxenutbildning.  

 

Rektor 

KCNO 

I samråd med 

styrgrupp för 

KCNO 

4.4 Beslut om behörighet för yngre elev att tas emot till 

kommunal vuxenutbildning (”dispens”). 

SkolD 3 kap 1§ förord om 

vuxenutb. 

 

4.5 Yttrande ang. särskild utbildning för vuxna för 

mottagande i annan kommun 

SkolD 21 kap 7§ SL  


