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Delegationsordning för Utbildningsnämnden 
 

Inledning 
 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras 
 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige 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 lämnats över till nämnden, eller  
5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 1 

 
Delegat  
Delegat anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att överordnad tjänsteman kan 
fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman.  
 
Vidaredelegering 
Utbildningsdirektören medges rätt att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att 
fatta beslut i de ärenden som är delegerade till utbildningsdirektören. 2 Vid utbildningsdirektörens 
förfall inträder tillförordnad utbildningsdirektör som ersättare.  
 
Ordförandebeslut  
Ordförande för Utbildningsnämnden får besluta i nämndens ställe i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid ordförandes förfall får förste vice 
ordförande fatta beslut i dennes ställe. 3 
 
Anmälan av beslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas vid nästkommande sammanträde eller 
annars så snart som möjligt 4. Ordförandebeslut ska anmälas vid nästkommande 
nämndsammanträde.  
 
Undertecknande av handlingar  
Utbildningsnämndens tjänstgörande ordförande undertecknar på nämndens vägnar avtal samt 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 6 kap 38§ Kommunallagen  (2017:725) 
2 7 kap   6§ Kommunallagen (2017:725) 
3 6 kap 39§ Kommunallagen (2017:725) 
4 6 kap 40§ Kommunallagen (2017:725) 
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1. Egen regi  

 

Nr Ärende 
 

Delegat Lagrum/kommentar 

 Allmänt inom egen regi   

1. Tillsättande av skolchef FC 2 kap 8a § Skollagen 

 
2. 

Tillsättande av verksamhetschef enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) 

FC 4 kap 2 §  
HSL (2017:30) 

3. Beslut om läsårsdata inom egen regi Skolchef 3 kap 2,3 §§ SkolF 

4.  Beslut om mottagande av barn/elev från annan 
kommun i förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola och anpassad grundskola i egen regi samt 
överenskommelse om ersättning för utbildningen med 
elevens hemkommun 

Skolchef  8 kap 13,17 §§  
 9 kap 13,16 §§  
10 kap 25,34 §§  
11 kap 25,33 §  
14 kap 14 § 
Skollagen 

5. Beslut om inrättande av karriärsteg för lärare Skolchef 2 kap 22 § Skollagen 

6. Beslut om enstaka kostnader för elever i grundskola 
och gymnasieskola  

Rektor 10 kap 11 §  
15 kap 18 §§ Skollagen 

7. Utreda, åtgärda och följa upp kränkande behandling Rektor 6 kap 6-10 §§ 
Skollagen 

8. Beslut om särskild undervisning Rektor 24 kap 22 § Skollagen 

9. Beslut om upprättande av åtgärdsprogram Rektor 3 kap 9§ Skollagen 

10. Beslut om ej upprättande av åtgärdsprogram Rektor 3 kap 9§ Skollagen 

 Förskola i egen regi   

11. Erbjudande om plats i förskola på nationellt 
minoritetsspråk 

Rektor 8 kap 12b § Skollagen 

12. Erbjudande om plats för bättre språkutveckling  i 
förskola  

Rektor 8 kap 14a,14 c §§ 
Skollagen 

 Grundskola, anpassad grundskola i egen regi   

13. Beslut att obehörig får bedriva undervisning, upp till 
sex månader 

Rektor 2 kap 13,18 §§ 
Skollagen 

14. Beslut att obehörig får bedriva undervisning, över sex 
månader 

Skolchef 2 kap 18,19 §§ 
Skollagen 

15. Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om 
placering i viss enhet  

Skolchef 
 

  9 kap 15 §  
10 kap 30 §  
11 kap 29 §  
Skollagen 

16. Beslut om mottagande av barn från utlandet (minst en 
vårdnadshavare som är svensk medborgare) 

Skolchef 4 kap 2 § SkolF 

17. Beslut om fördelning av undervisningstid mellan 
årskurser 

Skolchef 9 kap 4 §, 10 kap 3 § 
SkolF 

18. Beslut om fjärrundervisning  Rektor 5a kap 1-6 §§ SkolF 

19. Beslut om modersmålsundervisning under längre tid 
än sju läsår 

Rektor 5 kap 11 § SkolF 
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20. Beslut om skadestånd vid kränkande behandling FC 6 kap 12§ Skollagen 

21. Beslut om mottagande på försök i annan skolform 
samt beslut om integrerad utbildning i anpassad 
grundskola 
 

Rektor 7 kap 8,9§§ Skollagen 

 Gymnasieskola i egen regi   

22. Beslut om mottagande i gymnasieskola och prövning 
av behörighet till gymnasieutbildning på nationellt 
program i egen regi 

Rektor 15 kap 12§, 16 kap 36§ 
Skollagen 

23. Beslut att förlägga utbildningen på nationellt program 
för en elev under längre tid än tre år 

Rektor 16 kap 15§ andra st. 
Skollagen 

24. Beslut om avstängning av elev Ordf 
UBN 

5 kap 17,18 §§ 

25. Beslut om senare antagning till nationell inriktning Rektor 16 kap 12§ Skollagen 

26. Beslut om avvikande innehåll i elevs utbildning på 
nationellt program 

Rektor 16 kap 14§ Skollagen 

27. Beslut om mottagande och prövning av behörighet till 
introduktionsprogram 

Rektor 17 kap 11,14§§ 
Skollagen 

28. Beslut om plan för utbildningen på 
introduktionsprogram 

Rektor 17 kap 7§ Skollagen 

29. Beslut om antal platser avsatta som fri kvot Rektor 7 kap 3§ GyF 

 Måltidsenheten   

30. Utformning och genomförande av egenkontroll Enh.chef 19 § tredje punkten 
LML 

 
 
2. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem  
Lagrum – skollagen (2010:800) om inget annat anges 
 

Nr Ärende 
 

Delegat Lagrum 

31. Godkännande av fristående förskola  SakF 2 kap 5,7 §§ 
 

32. Godkännande av pedagogisk omsorg som erbjuds i 
stället för förskola eller fritidshem 

SakF 25 kap 10 § 

33. Tillsyn och åtgärder i samband med tillsyn av förskola 
och pedagogisk omsorg som kommunen har godkänt 

SakF 26 kap 4,8,10-12,18 
§§ 

34. Godkännande av fristående fritidshem som inte 
anordnas vid en skolenhet 

SakU 2 kap 5,7 §§ 
 

35. Tillsyn och åtgärder i samband med tillsyn av fristående 
fritidshem som kommunen har godkänt 

SakU 26 kap 4,8,10,18 §§ 

36. Återkallelse av godkännande samt tillfälligt 
verksamhetsförbud för enskild huvudman för 
förskola/pedagogisk omsorg och fristående fritidshem 

FC 26 kap 13-16 §§ 

37. Fördelning av bidrag för förskola och pedagogisk 
omsorg mellan två huvudmän.  

SakF 25 kap 11 § 
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38. Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem.  

FC 
 

Riktlinjer för 
förskola och 
pedagogisk omsorg 
KS 2020/0125 

39. Beslut om barnomsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds (s.k. nattis). 

SakS Riktlinjer för 
förskola och 
pedagogisk omsorg 
KS 2020/0125 

40. Beslut om förskola och fritidshem utöver riktlinjer 
(dispens). 

SakS 8 kap 5,7,14 §§  
14 kap 5,6 §§ 
Riktlinjer för 
förskola och 
pedagogisk omsorg 
KS 2020/0125 

41. Tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående huvudman 
för förskola, pedagogisk omsorg 

SakS  8 kap. 23 §  
25 kap. 13 §  

42. Interkommunal ersättning för särskilt stöd till huvudman 
för förskola 

SakS 8 kap 17 § 

 

 

3. Förskoleklass, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola 

 

Nr Ärende 
 

Delegat Lagrum 

43. Beslut att fullgöra skolplikten på annat sätt. 
 

Skolchef 29 kap 23 §  

44. Uppskjuten skolplikt, förlängning och upphörande av 
skolplikt, rätt att slutföra skolgången. 

SakS 
 

7 kap 10-15 §§  
 

45. Föreläggande till vårdnadshavare angående fullgörande 
av skolplikt.  

FC 7 kap 23 § 

46. Beslut att avföra elev från skolplikten vid varaktig 
vistelse utomlands.  

FC 7 kap 2 §  

47. Beslut om mottagande och utskrivning i anpassad 
grundskola, fastställande av behovsgrupp. 

SakS 7 kap 5a,5b §§ 
 

48. Skolpeng till svensk utlandsskola.  SakR 
 

Riktlinjer för 
skolpeng utomlands 
FGN 2020/0195 

49. Tilläggsbelopp för särskilt stöd till fristående 
huvudman för förskoleklass och fritidshem. 

SakS  9 kap. 21 §  
14 kap. 17 §  
 

50. Tilläggsbelopp för särskilt stöd, modersmål och 
obligatorisk lovskola till fristående huvudman för 
grundskola och anpassad grundskola. 

SakS 10 kap. 39 §  
 

51. Tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmål till 
fristående huvudman för anpassad grundskola. 

SakS 11 kap. 37 §  
 

52. Interkommunal ersättning för särskilt stöd till 
huvudman för förskoleklass och fritidshem. 

SakS 9 kap16 § 
14 kap 14 § 
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53. Interkommunal ersättning för särskilt stöd, 
modersmålsundervisning och obligatorisk lovskola till 
huvudman för grundskola. 

SakS 10 kap 34 § 

54. Interkommunal ersättning för särskilt stöd och 
modersmålsundervisning till huvudman för anpassad 
grundskola. 

SakS 11 kap 33 § 

55. Interkommunal ersättning för särskilt stöd och 
modersmålsundervisning till huvudman för anpassad 
grundskola. 

SakS 11 kap 33 § 

56. Extra ersättning för särskilt stöd i statens specialskola. SakS 12 kap 24 §  

57. Extra ersättning för särskilt stöd i internationell 
grundskola. 

SakS 25 kap 5§ 

 

 

4. Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola 

 

Nr Ärende Delegat Lagrum 
 

58. Bidrag för inackordering SakR 15 kap 32 § 

59. Ersättning för ej uppnått E ( högst ett år) SakR 9 kap 1 § GyF 

60. Programpeng svensk utlandsskola( högst ett år) SakR GVN 2020/0027 

61. Yttrande inför mottagande utanför samverkansområdet SakR 16 kap 48 § 

62. Extra ersättning för särskilt stöld vid internationell 
skola  

SakR 24 kap 6a § 

63. Överenskommelse om ersättning på IM enskild elev SakR 17 kap 26a,29 §§ 

64. Interkommunal ersättning för särskilt stöd och 
modersmålsundervisning på NP, kommunal huvudman 

SakR 16 kap 50,51§§ 
Länsprislistan 

65. Tilläggsbelopp gör särskilt stöd och 
modersmålsundervisning på NP, fristående huvudman 

SakS 16 kap 54 § 

66. Ersättning för boende och omvårdnad i RH utbildning SakR 15 kap 40 § 

67. Beslut om programpeng fristående huvudman utanför 
länsprislistaområdet 

FC 16 kap 52 § 
Länsprislistan 

68. Bidrag NP anpassad gymnasieskola med fristående 
huvudman 

SakR 19 kap 45-47 §§ 

69. Yttrande inför mottagande i anpassad gymnasieskola, 
kommunal huvudman 

SakS 19 kap 41,44a §§ 

70. Beslut om elev ska följa nationellt eller individuellt 
program 

Rektor 19 kap 29 § 

71. Överenskommelse om ersättning för IM anpassad 
gymnasieskola, fristående huvudman 

SakS 18 kap 34§ 3st 

72. Bidrag för inackordering anpassad gymnasieskola SakR 18 kap 32§ 

73. Beslut om mottagande i anpassad gymnasieskola 
(målgrupp) 

SakS 18 kap 5,7   §§ 
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5. Övriga uppgifter 

 

Nr Ärende 
 

Delegat Lagrum 

74. Tecknande av förvaltningsspecifika avtal. 
Beställning av upphandling. 
Antagande av förfrågningsunderlag.  
Tecknande av tilldelningsbeslut. 

FC 23 kap 1-9 §§  
Policy för  
upphandling dnr KS 
2014/0294 

75. Besluta om förlikning, överenskommelse om betalning 
av fordran och avskrivning av fordran (upp till ett halvt 
basbelopp)  

FC Reglemente för UBN 

76. Beslut om utlämnande samt uppställande av förbehåll 
för utlämnande av allmän handling.  

Hand-
läggare i 
ärendet 

6 kap 3 § OSL 

77. Yttranden till myndighet och svar på remisser inom 
nämndens ansvarsområde.  

FC 
 

 

78. Yttrande, omprövning, rättelse och avvisning av 
överklagade beslut. 

Delegat i 
ursprungs- 
beslutet 

36, 39, 45 §§ FL 

79. Beslut att avstå från att söka statsbidrag  FC  

80. Ansökan om statsbidrag som avser kommunen som 
huvudman 

Skolchef  

81. Ansökan om statsbidrag som avser hemkommunen 
(förskola) 

SakF   

82. Ansökan om statsbidrag som avser hemkommunen 
(skola) 

SakU  

83. Tecknande av avtal och antagande av konsulter inom 
Pedagogcentrum 

Utv.C Policy för  
upphandling KS 
2014/0294 

84. Beslut om att ingå personuppgiftsbiträdesavtal Samma 
delegat 
som tagit 
beslut om 
huvudavtal
/antagit 
leverantör 

Dataskydds-
förordningen  
Artikel 28 

85. Beslut om att anmäla personuppgiftsincident till 
Integritetsskyddsmyndigheten. Ska anmälas inom 72 
timmar. 

Enhetsche
f i samråd 
med 
dataskydds
ombud 

Dataskydds-
förordningen   
Artikel 33 

86.  Beslut om att informera den registrerade om 
personuppgiftsincident 

Enhetsche
f 
 
Ersättare:  
FC 

Dataskydds-
förordningen  
Artikel 34 
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87. Beslut om den registrerades rättigheter i fråga om rätt 
till information, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till 
begränsning av behandling, dataportabilitet samt rätt att 
göra invändning. 

Enhetsche
f 
 
Ersättare: 
FC 

Dataskydds-
förordningen artikel 
15, 16, 17, 18, 20, 21 

88. Anställning och lön av chef med budget- och personalansvar (anställande chef, 

se anmärkning)  
Förvaltningschef   

  

MBL § 11 

Allmänna 

bestämmelser 

(AB)  

Med begreppet  

anställande chef 
avses chef 
med budget- 
och 
personalansvar
, dvs. 
biträdande 
enhetschef, 
enhetschef,  
avdelningschef
,  
verksamhetsch

ef  

eller  

förvaltningsch

ef i enlighet 

med 

Kommunstyrel

sens 

delegationsord

ning.  

89. Anställning och lön av övriga medarbetare enl. Allmänna bestämmelser 
(AB) 

 

Anställande chef  Allmänna 

bestämmelser 

(AB)  

 

Avstämning 
mot ev. 
övertalighet/  
företrädesrätt i 

samråd med 

personalkonsul

t  

90. Omändring av befattning och sysselsättningsgrad  Anställande chef    Efter samråd 

med HR chef/ 

personalkonsul

t  

91. Tjänstledighet i sammanlagt mer än 6 månader för enskild angelägenhet 

utan lön  
Förvaltningschef    Motiveras av 

ansvarig chef 

på särskild 

blankett  

92. Tjänstledighet i mindre än 6 månader för enskild angelägenhet utan lön  Anställande chef      

93. Ledighet som inte regleras i lag eller avtal  Förvaltningschef    I samråd med 

HR chef/ 

personalkonsul

t  

94. Lönetillägg  Förvaltningschef     I samråd med 

HR chef. 

Används 

restriktivt.  

Tidsbegränsas 

för 

avtalsperioden  
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95. Prövande av bisyssla:  

För övriga anställda 

  

Förvaltningschef  

   

96.  Disciplinåtgärd  Förvaltningsch

ef/ 

Anställande 

chef   

  I samråd med 
Förvaltningsch
ef och HR 
chef/ 
personalkonsu
lt.  
 
Kommundirek

tör/ 

Förvaltningsch

ef har mandat 

att överta 

enskilt ärende 

97. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller av personliga skäl  HR chef/  

Kommundirektö

r  

  Beslut efter 
samråd med  
Förvaltningsch

ef  

98. 

  

Avsked  HR chef/  

Kommundirektö

r  

  Beslut efter 
samråd med  
Förvaltningsch

ef  

99.  Avstängning  Anställande chef    I samråd med 
HR- chef och  

Förvaltningsch

ef  

100. Överenskommelse om anställningens upphörande   

 

- Enhetschef  

- Övriga medarbetare  

  

  

Förvaltningschef  

Anställande chef  

  Efter samråd 
med HR chef/  
Personalkonsu

lt.  

Kommundirek

tör/ 

Förvaltningsch

ef har mandat 

att överta 

enskilt ärende  

101. Varsel och besked enligt LAS beträffande tidsbegränsad anställning  Enhetschef 

 
    

102. Medgivande av anställning efter 69-års ålder  
(6 månader)  

Anställande chef     

103. Beslut om förstadagsintyg vid sjukfrånvaro  Anställande chef      

104.  Förmåner vid ledighet vid enskild angelägenhet enligt AB Anställande chef      

 

105. Beslut om och godkännande av beordrad övertid  Anställande chef      

106. Beslut utlandstjänsteresor  Förvaltningsche

f  
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107. Förbud att tjänstgöra för att förhindra att smitta sprids enligt AB  Anställande chef    Kommundire

ktör/ 

Förvaltningsc

hef har 

mandat att 

överta enskilt 

ärende  

108. Arbetsmiljöansvar, fördelning av arbetsmiljöuppgifter  Kommundirekt

ör  

Förvaltningsche

f  

Avdelningschef  

Enhetschef  

  Respektive 

chef enligt 

skriftligt 

kvitterat 

ansvar  

 

 
                                 
Förkortningar 
 
FC, Förvaltningschef/utbildningsdirektör 
UtvC, utvecklingschef  
SakF, sakkunnig förskola 
SakU, sakkunnig utbildning  
SakR, sakkunning handläggare resursfördelning 
SakS, sakkunnig handläggare särskilt stöd 
 
FL, Förvaltningslagen (1986:223) 
OSL, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
DataF, Allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 
SkolF, skolförordningen 
GyF, gymnasieförordningen 


