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Inledning 
Den kommunala organisationen inrymmer ett stort antal uppgifter som måste fungera både rättssä-
kert och effektivt. Detta kräver bland annat att ärenden kan hanteras snabbt, både utifrån medbor-
garnas intressen och med hänsyn till kommunens egna behov. Delegationsordningen inleds med en 
allmän översikt över vad delegation innebär, innan den egentliga delegationsordningen återfinns. 

Beslutanderätten i kommunen 
Kommunfullmäktige  
Beslutanderätten i kommuner och landsting tillkommer i grunden den direktvalda beslutande för-
samlingen kommunfullmäktige. Av 5 kap 1 § kommunallagen framgår att kommunfullmäktige beslu-
tar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. I bestämmelsen 
anges en del ärendeslag som ska beslutas av kommunfullmäktige, t.ex. mål och riktlinjer för kom-
munens verksamhet samt budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Kommunfullmäktige 
beslutar även om kommunens organisation, dvs. vilka nämnder som ska finnas utöver kommunsty-
relsen och vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha. 

Vissa frågor kan kommunfullmäktige inte besluta om och inte heller i övrigt agera. Det är de uppgif-
ter som enligt särskild lagstiftning ska ombesörjas av en eller flera kommunala nämnder. Däremot 
har som nämnts kommunfullmäktige inflytande också över den verksamheten, genom att kommun-
fullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska inrättas, vilka som ska vara ledamöter i dessa nämn-
der samt genom beslut om nämndernas budget. 

Nämnderna 
När en nämnd, efter kommunfullmäktiges beslut, fått ansvar för en verksamhet, är det de förtroen-
devalda ledamöterna i nämnden som har ansvaret för denna. Nämnderna kan dels ansvara för såd-
ana frågor som kommunfullmäktige delegerat till dem, dels sådana för kommunen obligatoriska 
uppgifter som åligger kommunen genom lagstiftning. Kommunallagen bygger på tanken att nämn-
den ska ha ansvar för, ha överinseende och kunna besluta i alla ärenden inom sitt ansvarsområde.  

Delegation av beslutanderätten 
Delegation från kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige kan enligt 5 kap 2 § kommunallagen delegera sin beslutanderätt till kommun-
styrelsen och andra nämnder. Det finns dock en begränsning såtillvida att det i 5 kap 1 § anges att 
kommunfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget. Som exempel – men inte en uttömmande uppräkning – anges i lagen 
följande punkter: 

1. mål och riktlinjer för verksamheten 

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 



   

4 (34) 
  

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer 

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 

5. val av revisorer 

6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

7. årsredovisning och ansvarsfrihet 

8. folkomröstning i kommunen eller landstinget 

9. extra val till kommunfullmäktige 

I sådana ärenden är det alltså inte möjligt att delegera beslutanderätten, utan de har ansetts vara så 
viktiga att de ska avgöras av den direktvalda beslutande församlingen i kommunen. 

Andra ärenden än de nu nämnda – sådana som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen – kan kommunfullmäktige enligt 3 kap 8 § 1 stycket kommunallagen dele-
gera till en nämnd att besluta om. Däremot kan delegation från kommunfullmäktige inte ske till en-
skilda nämndledamöter eller till anställda i kommunen, utan endast till nämnderna. Det är inte tillå-
tet för nämnderna att i sin tur vidaredelegera en från kommunfullmäktige delegerad beslutanderätt.  

Kommunfullmäktige kan inte delegera sin beslutanderätt till något annat organ i kommunen än 
nämnderna. Kommunfullmäktige kan således inte inrätta ett utskott eller liknande som ges beslu-
tanderätt och inte heller kan kommunfullmäktige delegera sin beslutanderätt till ordförande eller 
andra ledamöter av kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktiges presidium är således inte ett be-
slutsorgan.  

Den kommunala organisationen, däribland vilka nämnder som ska finnas och deras ansvarsområ-
den, beslutas av kommunfullmäktige.  

I annan lagstiftning, t.ex. skollagen, socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och miljöbalken, åläggs 
kommuner ansvar för olika verksamhetsområden, ofta kallad obligatorisk eller specialreglerad verk-
samhet. Kommunen är då huvudman för dessa verksamheter.  

I den lagstiftning som reglerar dessa verksamheter anges, med lite skiftande ordalydelse, att kom-
munens uppgifter enligt den aktuella lagen fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäk-
tige bestämmer.  

Detta betyder att när kommunfullmäktige beslutat om organisation och ansvarsfördelning och en 
nämnd fått ett visst uppdrag, upphör kommunfullmäktiges möjligheter att besluta i dessa frågor.  

Delegation från nämnd  
När en nämnd, efter kommunfullmäktiges beslut, fått ansvar för en verksamhet, är det de förtroen-
devalda ledamöterna i nämnden som har ansvaret för och beslutanderätten i de ärendeslag som 
lagstiftningen anger. Kommunallagen bygger på tanken att nämnden ska ha ansvar för, ha överinse-
ende och kunna besluta i alla ärenden inom sitt ansvarsområde.  

Inom skolans område finns dock viktiga undantag från denna huvudregel, eftersom skollagen, skol-
förordningen och gymnasieförordningen ger beslutsbefogenheter direkt till rektor och lärare. Den 
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beslutanderätt som lagstiftningen givit till dessa personer är exklusiv och kan inte begränsas eller 
återtas av nämnden.  

I praktiken behöver en nämnd kunna delegera sin beslutanderätt. Delegation innebär att beslut i ett 
visst ärende eller ett visst slags ärende i grunden ska fattas av nämnden, men nämnden har beslutat 
att överföra denna beslutanderätt till någon annan.  

Anmälningsskyldighet för delegationsbeslut och 
för beslut som fattas med stöd av vidaredelegat-
ion 
Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt  
6 kap 37 § kommunallagen ska anmälas till den. Detta gäller dock inte delegerade brådskande be-
slut. Nämnden ska även besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats efter vidaredelegat-
ion ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överkla-
gas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan. 
Denna skyldighet gäller inte bara de beslut som de anställda fattar på delegation utan även delegat-
ionsbeslut av bland annat enskilda förtroendevalda.  

Den kommunala anslagstavlan är en webbaserad anslagstavla och ska innehålla tillkännagivanden 
om kommunfullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden av justerade protokoll, tillkännagivan-
den av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd, justerade protokoll i den utsträckning 
kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och 
upplysningar om hur beslut kan överklagas. 

Ärendetyper som inte kan delegeras 
I 7 kap 5 § kommunallagen, anges vissa ärendetyper där beslutanderätten inte får delegeras. Dele-
gationsförbud gäller till att börja med i fråga om ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet. Inte heller får delegation ske när det gäller rätten att göra framställningar till 
kommunfullmäktige eller att yttra sig över att ett beslut av nämnden eller kommunfullmäktige har 
överklagats. Det kan understrykas att detta förbud inte gäller om det överklagade beslutet har fat-
tats efter delegation. Vidare är delegation förbjuden när det gäller ärenden som avser myndighets-
utövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär 
inte något generellt förbud mot delegering, utan liksom tidigare är det möjligt för nämnden att upp-
dra åt t.ex. anställda att fatta beslut som innebär myndighetsutövning. Detta är många gånger i 
praktiken nödvändigt för att inte onödigtvis fördröja ärendenas handläggning och för att inte be-
lasta nämnderna med en stor mängd rutinartade ärenden. Om det under handläggningen av ett 
ärende, som i och för sig faller inom det delegerade området, skulle visa sig att ärendet inte är av 
den mer rutinartade karaktär som förutsätts för delegation, är delegaten därigenom diskvalificerad 
att fatta beslut, varför ärendet ska överlämnas till nämnden för beslut.  
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Vidaredelegation  
Vidaredelegation regleras i 7 kap 6 § och 9 kap 32 § kommunallagen och innebär att en nämnd, vid 
delegation av beslutanderätt till en förvaltningschef, också kan besluta att chefen får överlåta sin be-
slutanderätt på någon annan anställd inom kommunen. Det krävs inte att nämnden angett till vem 
eller vilka anställda delegation får ske men nämnden ska informeras om vem eller vilka som av för-
valtningschefen erhållit denna delegerade beslutanderätt. Dessutom ska de beslut som fattats med 
stöd av vidaredelegation anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur ska anmäla delegationsbeslu-
ten till nämnden. Detta innebär att även beslut fattade efter sådan vidaredelegation utgör beslut på 
nämndens vägnar och är överklagbara. Det yttersta ansvaret för besluten åvilar således den nämnd 
som överlåtit sin beslutanderätt. 

Rektor och förskolechef får enligt 2 kap. 10 § skollagen uppdra åt en anställd eller en uppdragsta-
gare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra en-
skilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som rör bland annat enhetens inre organisation, om 
inte annat anges.  

Beslut som fattas efter att rektor uppdragit åt en anställd eller uppdragstagare vid skolenheten att 
besluta, ska inte anmälas till nämnden. Besluten dokumenteras och diarieförs på den egna enheten. 

Arbetsutskottet 
Gymnasienämnden har i enlighet med 3 kap 5 § kommunallagen inrättat ett arbetsutskott. Arbetsut-
skottets uppgift är att bereda ärenden inför nämndens sammanträden.  

Gymnasienämnden kan besluta om att ge arbetsutskottet delegation att på nämndens vägnar fatta 
beslut i visst ärende. Detta gäller dock inte ärenden enligt 6 kap 38 § kommunallagen.  

Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter, varav en ordförande, samt tre ersättare. Utskottet 
är beslutsmässigt när minst tre ledamöter är närvarande.  

Vid utskottets sammanträden ska protokoll föras och besluten ska anmälas vid nästkommande 
nämndsmöte. 

Ersättare 
En nämnd kan delegera beslutanderätt till den som är ersättare (suppleant) i en nämnd i lika stor 
utsträckning som delegation kan ske till den som är ledamot i nämnden. En ersättare kan också ingå 
i ett arbetsutskott.  

Anställda 
Möjligheten att delegera till anställda är lika omfattande som möjligheten att delegera till ett utskott, 
en ledamot eller en ersättare i nämnden. Den enda egentliga skillnaden gäller brådskande ärenden, 
där beslutanderätten endast kan ges till nämndens ordförande eller en vice ordförande. 
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Brådskande ärenden 
Gymnasienämnden får uppdra till ordförande eller annan ledamot som nämnden har utsett att fatta 
beslut i brådskande ärenden enligt 6 kap 39 § och 6 kap 36 § andra meningen och  
6 kap 40 § 2 stycket) kommunallagen. Med brådskande ärende avses att ett beslut inte kan vänta till 
nämndens nästa sammanträde. Undantaget ska avse sådana situationer där alternativet till ordfö-
randebeslut är att kalla nämnden till ett extra sammanträde. Delegatens beslut ska anmälas till 
nämnden vid nästa sammanträde. 

Av rättsfallet HFD 2016 ref. 74 och av prop. 1990/91:117 s. 205 framgår att möjligheten att delegera 
beslutanderätten i brådskande ärenden till ordförande eller annan ledamot omfattar alla slag av 
ärenden, alltså även sådana som omfattas av delegeringsförbudet i 6 kap 36 § och 6 kap 34 § andra 
meningen och 6 kap 40 § 2 stycket. 

Ordförandens beslutanderätt i brådskande ärenden 
Nämndens ordförande, eller vid förfall för denne nämndens vice ordförande, äger rätt att på nämn-
dens vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 
Sådant beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

Beslut eller verkställighet  
Ett beslut kännetecknas bland annat av att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfatta-
ren måste göra vissa överväganden och bedömningar, medan det vid ren verkställighet inte finns 
utrymme för några självständiga bedömningar.  

Det är inte ett delegationsbeslut som ligger till grund för verkställighetsbeslutet utan det följer i stäl-
let av den arbetsfördelning som måste finnas för att verksamheten ska kunna fungera.  

Verkställighetsbeslut utgör så kallat faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet som 
regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras tjänsteställning.  

Om det har upprättats klara riktlinjer för verksamhetens utförande som inskränker området för 
självständiga bedömningar av den enskilda handläggaren bör åtgärder som traditionellt ansetts 
som beslut kunna anses vara rent verkställande, och därmed inte vara anmälningspliktiga. Som ex-
empel kan nämnas anskaffningar som budgeterats och preciserats i verksamhetsplanen för året. Då 
är anskaffningen beslutad och att välja tidpunkt för anskaffningen och beställa varan eller tjänsten 
är verkställighet. Om varan eller tjänsten i detta läge upphandlas på öppna marknaden blir valet av 
leverantör ett beslut enligt lagen om offentlig upphandling och ska anmälas. Om däremot beställ-
ningen sker genom avrop från centralt upphandlingsavtal, har den formella upphandlingen redan 
genomförts och beställningen är ren verkställighet. Ett anskaffningsbeslut utan grund i budget eller 
verksamhetsplan som innefattar ett avrop mot ramavtal kan däremot inte anses utgöra ren verkstäl-
lighet utan bör vara anmälningspliktigt.  

För att anskaffningsbeslut inom den löpande verksamheten ska vara att anse som ren verkställighet 
bör krävas att varan eller tjänsten är nödvändig för att verksamheten ska kunna utföras. Härmed 
avses framför allt förbrukningsvaror och liknande. 
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Många beslut som är ren verkställighet rör myndighetsinterna frågor, till exempel gäller de i stor ut-
sträckning personalärenden. De verkställighetsbeslut som tagits upp i förteckningen är i huvudsak 
sådana beslut där syftet är att tydliggöra vem i organisationen som ska fatta beslut i respektive 
fråga.  

Delegation anges på lägsta nivå, vilket innebär att för tjänstepersondelegat gäller att överordnad 
tjänsteperson kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteperson. Delegerad beslu-
tanderätt gäller inom fastställt budgetansvar. 

Delegationsrätten för delegat omfattar även förordnad vikarie eller förordnad ställföreträdare. Er-
sättare får endast träda i delegatens ställe när delegaten är frånvarande p.g.a. sjukdom, ledighet, 
semester, tjänsteresa eller dylikt. 

Överklagande av delegationsbeslut 
Beslut som fattas efter delegation från gymnasienämnden kan överklagas i samma utsträckning och 
på samma sätt som om de hade fattats av nämnden i sin helhet. Detta gäller oavsett om beslutet 
kan överklagas med stöd av skollagen eller annan speciallagstiftning eller om överklagande sker ge-
nom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. 

Det bör alltså noteras att ett beslut fattat på delegation inte överklagas till gymnasienämnden, men 
överklagande skickas till nämnden för vidare befordran till rätt instans. 

Omprövning 
För sådana beslut som överklagas med stöd av bestämmelserna 28 kap. skollagen gäller att de kan 
och bör omprövas i enlighet med 27 § förvaltningslagen. En sådan omprövning behöver inte vara 
särskilt grundlig och ska dessutom ske i enlighet med de allmänna kraven i förvaltningslagen om ett 
snabbt och enkelt förfarande. I allmänhet räcker det med att myndigheten läser igenom överklagan-
det och det beslut överklagandet avser. Då kan det konstateras om beslutet är uppenbart oriktigt 
och därför ska ändras. 

Granskningen av huruvida beslutet är uppenbart oriktigt eller inte och om det ska omprövas och er-
sättas av ett nytt beslut bör göras på samma beslutsnivå som det ursprungliga beslutet fattades. Gi-
vetvis kan omprövning och eventuell ändring inte göras av någon som inte var behörig att besluta i 
den typ av ärende beslutet avser. Eftersom överlämnande av överklaganden ska ske snabbt är det 
normalt inte lämpligt att beslut fattade på delegation omprövas av nämnden. 

Om omprövningen visar att det överklagade beslutet är oriktigt och leder till att ett nytt beslut fullt 
ut tillgodoser vad klaganden har yrkat, innebär det att överklagandet förfaller. Överklagandet ska då 
inte överlämnas till den instans som annars skulle ha prövat överklagandet. 

I de fall en omprövning inte leder till någon ändring av det överklagade beslutet, eller om en ändring 
endast delvis leder till att yrkandena bifalls, ska överklagandet överlämnas till den instans som ska 
pröva klagomålen. Detta är vanligen Förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd.  

Ett sådant överlämnande ska ske utan dröjsmål. Normalt bör överlämnandet ske inom en vecka från 
det att överklagandet inkom till myndigheten.  
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Om omprövningen visar att beslutet är uppenbart oriktigt och ska ändras delvis i enlighet med yr-
kandena i överklagandet, kan en viss fördröjning godtas. 

Yttranden i samband med överklagande 
I samband med överlämnandet kan beslutsmyndigheten anse att det är nödvändigt eller i vart fall 
lämpligt att bifoga ett yttrande med anledning av överklagandet. En sådan åtgärd får dock inte med-
föra att överlämnandet fördröjs mer än några dagar. Ett alternativt handlingssätt är att så snart som 
möjligt lämna över handlingarna i ärendet och kort ange att myndigheten avser att inkomma med 
ett yttrande eller att myndigheten förklarar att den är beredd inkomma med ett yttrande om över-
prövningsinstansen skulle finna att det är nödvändigt. 

Om ett överklagat beslut har fattats av nämnden i dess helhet är det enbart nämnden som kan avge 
ett yttrande till domstol eller annan överklagandeinstans. Detta framgår av 6 kap 27a § kommunal-
lagen att sådana yttranden inte får delegeras. Om det överklagade beslutet däremot har tagits av ett 
utskott, en ledamot eller en anställd finns inget krav att yttrandet ska avges av nämnden, utan ytt-
randet kan då lämnas av någon annan, givetvis under förutsättning att nämnden har delegerat 
denna uppgift. 

Här uppstår emellertid frågan om nämnden själv önskar avge alla yttranden till domstol etc. när be-
slut fattade med stöd av delegation överklagas. Allmänt kan sägas att det är rimligt att nämnden har 
ansvar för yttranden angående beslut som har överklagats och detta är förstås särskilt angeläget 
om överklagandet gäller en viktigare fråga eller en fråga som nämnden inte tidigare haft anledning 
att ta ställning till. I mer rutinartade ärenden är förmodligen nämndens behov mindre av att själv 
kunna yttra sig med anledning av ett överklagande. Det kan också noteras att delegationsförbudet i 
6 kap 27a § kommunallagen begränsar vilka ärendeslag som kan delegeras. 

Förändringar i delegationsordningen 
Vid förändrad delegation inom nämndens ansvarsområde ska förändringen införas i delegations-
ordningen. Delegationsordningen ses över årligen. 

Ekonomi 
Gymnasienämnden beslutar om attestanter och delegationer för inköpsverksamheten varje år. Kon-
toansvarig beslutar sedan om åtgärder inom ramen för anvisat anslag. 

Övrigt 
Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande som delegat. 

I de fall delegat omfattas av arbetskonflikt inträder ordförande, med nämndens vice ordförande 
som ersättare, som beslutande i tillämpliga ärendegrupper 
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Förklaring av förkortningar  
GDPR Dataskyddsförordningen (EU 2016/679)  

Disk,  Diskrimineringslagen (2008:567) 

FL  Förvaltningslag (2017:900)  

KL Kommunallag (2017:725) 

LOU  Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SkolL  Skollag (2010:800) 

GyF  Gymnasieförordning (2010:2039) 

Vux Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 

Yh  Förordning om yrkeshögskolan (2009:130) 

Arb  Lag om arbetsmarknadspolitiska program (2000:625) 

TF  Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

Pn  Personalnämnd 

HS,  Hälso- och sjukvårdslagen 

PatL  Patientsäkerhetslagen 

 

 

Förklaring av begrepp 
Hemkommun,  Kommun där barn/elev är folkbokförd  

Huvudman,  Ansvarig för utbildning i förskola eller skola. Kan vara en kommun eller fristående 
(t ex företag, förening eller kooperativ)  

 Skolinspektionen ger tillstånd till fristående gymnasieskolor att starta verksamhet.  

Skolenhet,  En organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera närliggande bygg-
nader. En skolenhet kan endast ha en rektor. 

Gymnasie- Gemensamt antagningskansli för samtliga kommuner i Västerbottens län 
antagningen 
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1. Övergripande ärenden 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

1.1 Vidta brådskande åtgärder med anledning  
av extraordinär händelse 

6 kap 39 § KL  

6 kap 40 § 2 st KL 

Förvaltningschef, avdelningschef T ex brand, skolskjutning,  
trafikolycka 

Anmälan till nämnd 

1.2 Beslut i ärende som är så brådskande att  
det måste avgöras före nästa nämndsmöte 

6 kap 39 § KL  

6 kap 40 § 2 st KL 

Nämndsordförande Anmälan till nämnd 

1.3 Avge yttrande i samband med överklaganden 
av delegationsbeslut 

(gäller inte de delegationsbeslut som finns  
under resp skolform samt skolskjuts) 

 Förvaltningschef Anmälan till nämnd 

 

1.4 Besvarande av inkommet ärende till nämnden, 
från t.ex. Skolinspektionen, Barn- och elev- 
ombudet, Justitieombudsmannen och Diskrimi-
neringsombudsmannen i ärenden som rör en-
skild 

(Skrivelser från politiska partier besvaras av 
nämnden) 

4 § FL Avdelningschef, biträdande avdel-
ningschef, enhetschef,  
verksamhetscontroller, utredare 

Uppgift i nämndens diarium 

Anmälan till nämnd 

1.5 Besvarande av inkommen skrivelse till nämn-
den 

 Nämndsordföranden Anmälan till nämnd 

1.6 Besvarande av inkommet ärende från enskild  Avdelningschef, biträdande avdel-
ningschef, enhetschef,  
verksamhetscontroller, utredare 

Uppgift i nämndens diarium 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

1.7 Utlämnande av allmän handling 

 

2 kap 12 § TF  Begäran prövas i första hand av 
den som förvarar handlingen.  
Är den som förvarar handlingen  
osäker eller förordar avslag ska 
ärendet skickas till enhetschef 
myndighet och nämnd. 

 Prövning att lämna ut allmän handling till  
enskild 

6 kap 3 § OSL Den som förvarar handlingen  

 Beslut att inte lämna ut allmän handling till  
enskild samt om förbehåll vid utlämnande 

10 kap 14 § OSL 

 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

  

Skriftligt beslut med besvärs- 
hänvisning 

Anmälan till nämnd  

 Beslut att avslå begäran från annan myndighet 
att få ta del av handling eller få del av uppgift 

6 kap 7 § OSL 

 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

 

Skriftligt beslut med besvärs- 
hänvisning 

Anmälan till nämnd  

 Överklagan 
Yttrande vid överklagan 

6 kap 7 och 8 §§ OSL Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Anmälan till nämnd 

1.8 Journaler elevhälsa  4 kap 1 § OSL   

 Prövning om utlämnande av journaler 23 kap 2 § OSL Psykolog, skolsköterska, 
medicinskt ledningsansvarig 

Uppgift hos delegat 

 Beslut att inte lämna ut allmän handling till  
enskild samt om förbehåll vid utlämnande 

 Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

1.9 Prövning om överklagan inkommit i rätt tid  
och avvisning av överklagan som kommit in  
för sent 

44 § FL 

 

Delegat i ursprungsbeslut Uppgift hos delegat. Gäller förvalt-
ningsbesvär och inte laglighets-
prövning enligt kommunallagen. 

Avser överklagan ett beslut som 
fattas av nämnd eller arbetsutskott 
ska omprövning/yttrande beslutas 
av nämndsordförande. 

1.10 Beslut om omprövning av beslut i redan taget 
delegationsärende 

38 § FL Delegat i ursprungsbeslut Verkställighet 

1.11 Yttrande över elevhälsoärenden 4 § FL Avdelningschef gymnasieskola, 
medicinskt ledningsansvarig 

 

Avser yttrande till Skolinspek-
tionen, Inspektionen för vård  
och omsorg m.fl. 

1.12 Nödvändiga åtgärder avseende uppföljning  
av klagomål m.m. 

4 kap 7 § SkolL 
 

Avdelningschef, enhetschef Information om rutinerna ska 
lämnas på lämpligt sätt 

1.13 Justeringar i dokument- och informations- 
hanteringsplanen 

 Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Anmälan till nämnd  

1.14 Beslut att utse dataskyddsombud Art 37-39 GDPR Förvaltningschef Anmälan till nämnd  

1.15 Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 
 (PUB-avtal) 

 Förvaltningschef Verkställighet 

1.16 Godkänna revidering av förteckning över  
system som behandlar personuppgifter 

Nämndsbeslut  
2018-04-25, § 69 

Förvaltningschef Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

1.17 Arbetsgivaransvar avseende arbetsmiljöansvar Pn 2006-04-12 §61 Förvaltningschef Uppgift i nämndens diarium 

1.18 Delegering av arbetsgivaransvar avseende ar-
betsmiljöfrågor 

Pn 2006-04-12 §61 Förvaltningschef Uppgift i nämndens diarium 

1.19 Gymnasienämndens deltagande i kurser och 
konferenser, upp till 25 000 kr per beslutstill-
fälle 

GyN 2009, §111 Arbetsutskott  
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2. Ekonomi 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

2.1 Följande belopp för anskaffning (behovsanalys 
och beslut om behov) gäller 

Observera ramavtal  
och ev. upphandlings-
skyldighet.  

Totala beloppet över 
hela upphandlande 
myndighet avgör om 
upphandlingsplikt  
föreligger. Lag 
(2007:1091) om offentlig 
upphandling LOU. 

  

 Upp till 100 000 kronor Samtliga chefer Uppgift hos delegat 

 

 Upp till 300 000 kronor Avdelningschef Uppgift hos delegat 

 Upp till 600 000 kronor 

 

Upp till 1 200 000 kronor 

Förvaltningschef  
och chefscontroller 

Gymnasienämndens ordförande 

Anmälan till nämnd 

 

Anmälan till nämnd 

 

2.2 Uppdatera attestantförteckningen  Chefscontroller Uppgift i nämndens diarium 

2.3 Beslut om åtgärder inom beviljad anslagsram  LOU, kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Enligt beslutad anslagsnivå  
(se internbudget och attestant-
förteckning) 

Uppgift hos delegat. Månatlig eko-
nomisk sammanställning för resp 
verksamhet (bokslutsprognos) 

2.4 Teckna avtal avseende rutinmässig beskaffen-
het inom ramen för tilldelad budget (totalbe-
lopp max 100 000 kr och avtalslängd max 3 år) 

LOU, kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Samtliga chefer Verkställighet 

Notera: om krav på firmatecknare 
finns ska avtalet undertecknas av 
kommundirektör/kommunstyrel-
sens ordförande 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

2.5 Teckna avtal avseende rutinmässig beskaffen-
het inom ramen för tilldelad budget (totalbe-
lopp max 300 000 kr och avtalslängd max 5 år) 

LOU, kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Avdelningschef Anmälan till nämnd 

Notera: om krav på firmatecknare 
finns ska avtalet undertecknas av 
kommundirektör/kommunstyrel-
sens ordförande 

2.6 Teckna avtal avseende rutinmässig beskaffen-
het inom ramen för tilldelad budget (totalbe-
lopp max 600 000 kr och avtalslängd max 10 
år) 

LOU, kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Förvaltningschef och  
chefscontroller 

Anmälan till nämnd 

Notera: om krav på firmatecknare 
finns ska avtalet undertecknas av 
kommundirektör/kommunstyrel-
sens ordförande 

2.7 Teckna avtal avseende rutinmässig beskaffen-
het inom ramen för tilldelad budget (totalbe-
lopp max 1 200 000 kr och avtalslängd max 10 
år) 

LOU, kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Nämndsordförande Anmälan till nämnd 

Notera: om krav på firmatecknare 
finns ska avtalet undertecknas av 
kommundirektör/kommunstyrel-
sens ordförande 

2.8 På nämndens vägnar teckna bank, post och lik-
nande värdehandling 

7 kap 5 § KL Chefscontroller, enhetschef myn-
dighet och nämnd 

Verkställighet 

2.9 Säga upp och förlänga hyreskontrakt  Avdelningschef, enhetschef Anmälan till nämnd 

2.10 Beslut om förändring av organisation 
inom befintlig ekonomisk ram  

 Samtliga chefer Verkställighet 

2.11 Teckna avtal om försäljning av tjänst till annan 
kommun 

Kommunens och förvalt-
ningens riktlinjer 

Samtliga chefer  T ex studiehandledning 

Uppgift i nämndens diarium 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

2.12 Teckna avtal om försäljning av tjänst  Avdelningschef T ex skolsköterska. Uppgift i nämn-
dens diarium 

2.13 Teckna avtal och överenskommelser av verk-
samhetsspecifik karaktär 

7 kap 5§ KL Avdelningschef, enhetschef Anmälan till nämnd 

2.14 Medfinansiering av karriärtjänster 114 § GyN år 2013 Förvaltningschef Verkställighet 

2.15 Medfinansiering av forskarstudier 151 § GyN år 2011 Förvaltningschef Anmälan till nämnd 

2.16 Ansökan om bidrag från Skolverket, EU, Migrat-
ionsverket, Tillväxtverket, Specialpedagogiska 
myndigheten mfl 

 Chefscontroller 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Avdelningschef 

Verkställighet, uppgift i nämndens 
diarium 

2.17 Ansökan om bidrag till vuxenutbildning från 
Skolverket, EU, Migrationsverket, Tillväxtverket, 
Specialpedagogiska myndigheten mfl  

 Avdelningschef vuxenutbild-
ning 

Verkställighet. Uppgift i nämndens 
diarium 
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3. Gymnasieskola 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

3.1 Antagningsärenden t.o,m. 31 augusti 16 kap 36, 44 §§, 17 kap 
19 § SkolL, 7 kap 2, 8 §§ 
GyF 

Gymnasieantagningen i Väster-
bottens län 

Anmälan till nämnd 

3.2 Avge yttranden i antagningsärenden 15 kap 5-6 §§, 16 kap 42-
44, 47-48 §§ 
 

Gymnasieantagningen i Väster-
bottens län 

Anmälan till nämnd 

3.2 Antagningsärenden fr.o.m. 1 sept  7 kap 8-10 §§ GyF Rektor 

 

Årlig anmälan till nämnd 

3.3 Särskilda antagningsärenden inkl sent inkomna 
ansökningar 

16 kap 32-34, 44, 47, 48 
§§ , 17 kap 19 § 2:a 
stycket SkolL 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Avdelningschef gymnasiet 

Årlig anmälan till nämnd 

3.4 Antagning till inriktning vid gymnasieprogram 
vid senare tidpunkt 

16 kap 32 § SkolL Rektor Årlig anmälan till nämnd 

3.5 Byte av studieväg 7 kap 9 § GyF Rektor Årlig anmälan till nämnd 

3.6 Antagning vid senare tidpunkt 7 kap 8 § GyF Rektor Årlig anmälan till nämnd 

3.7 Återantagning 7 kap 10 § GyF Rektor Årlig anmälan till nämnd 

3.8 Frikvot och prövning om ansökan inkommit i 
rätt tid 

16 kap 36 § SkolL, 7 kap 
3 § GyF 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Årlig anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

3.9 Antagning samt tecknande av samverkansavtal 
för elever vid nationellt godkänd idrottsutbild-
ning 

17 kap 19, 21 §§ SkolL Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Årlig anmälan till nämnd 

3.10 Läsårets början och slut 3 kap 2 §  GyF Arbetsutskott  

3.11 Friluftsdagar 3 kap 5§ GyF Avdelningschef gymnasieskola Verkställighet. Uppgift i nämndens 
diarium 

3.12 

 

Beslut om fjärrundervisning 

 

21 kap 9 § SkolL, 4 a kap 
5 § Gy 

Avdelningschef gymnasieskola 

 

Anmälan till nämnd 

3.13 Anmälan om beslut om fjärrundervisning till 
Skolinspektionen 

4 a kap 6 § GyF Avdelningschef gymnasieskola Anmälan till nämnd 

3.14 Ansöka om att få utföra distansundervisning 21 kap 9 § SkolL Avdelningschef gymnasieskola Anmälan till nämnd 

3.15 Ställa in undervisning för att hindra spridning 
av smittsam sjukdom eller på grund av annan 
tvingande omständighet 

a) högst en dag 
b) högst 7 dagar 
c) Högst 4 veckor 

Förordning (2020:115)  

 

Rektor 

Avdelningschef gymnasieskola 

Förvaltningschef 

 

 

Anmälan till nämnd 

Anmälan till nämnd 

Anmälan till nämnd 

3.16 Antal undervisningstimmar för kurs, ämnesom-
råde och gymnasiearbetet 

4 kap 22 § GyF Rektor Verkställighet. Uppgift i nämndens 
diarium. 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

3.17 Valbara kurser och programfördjupningar 4 kap 6-10 §§ GyF Rektor Verkställighet. Uppgift i nämndens 
diarium. 

3.18 Beslut om undervisningstimmar 3 kap 22 § GyF Rektor Verkställighet 

3.19 Redovisa elevens garanterade undervisningstid 3 kap 22 § GyF Rektor Verkställighet 

3.20 Individuell studieplan som avviker från det nat-
ionella programmets studieplan  

16 kap 14 § SkolL Rektor 

 

Verkställighet. Dokumenteras i 
verksamhetssystem 

3.21 Anställa lärare, utan legitimation, längre tid än 6 
månader 

2 kap 19 § SkolL Rektor Verkställighet. Dokumenteras i HR-
stöd 

3.22 Vilka program som erbjuder arbetsplatsförlagt 
lärande samt platsanskaffning 

4 kap 12-14 §§ GyF Rektor Verkställighet 

3.23 Samråd med ansvarig för den arbetsplatsför-
lagda delen av lärlingsutbildning 

7 kap 6a § GyF Rektor Verkställighet. Förda protokoll i 
nämndens diarium. 

3.24 Skaffa platser för det arbetsplatsförlagda läran-
det  

4 kap 12 § GyF Rektor Verkställighet 

3,25 Teckna skriftligt avtal (utbildningskontrakt) för 
elev och arbetsplats vid gymnasial lärlingsut-
bildning  

16 kap 11 a §§ SkolL Rektor Verkställighet 

3.26 Besluta om ersättningsnivåer vid arbetsplats-
förlagd lärande för lunch och resa 

 Avdelningschef gymnasieskola Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

3.27 Avstängning av elev 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

5 kap 17, 19 §§ SkolL 

 
28 kap 5§ SkolL 

Gymnasienämndens arbetsut-
skott 

Biträdande avdelningschef gym-
nasieskola 

Dokumenteras i verksamhetssy-
stem 

Anmälan till nämnd 

3.28 Upprätta och utvärdera skolans plan för arbete 
mot diskriminering och kränkande behandling 

3 kap 16 § DiskL Avdelningschef gymnasiet 

 

Rapporteras till nämnd i den årliga 
kvalitetsrapporten 

3.29 Genomföra och följa upp skolans plan för ar-
bete mot diskriminering och kränkande be-
handling 

3 kap 16 § DiskL, 6 kap 
10 § SkolL 

Rektor 

 

Rapporteras till nämnd i den årliga 
kvalitetsrapporten 

3.30 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande  
behandling och diskriminering 

6 kap 10 § SkolL, 2 kap 7 
§ DiskL 

Rektor Anmälan till nämnd 

3.31 Beslut om elevresa 15 kap 32 § SkolL, SFS 
2010:1250  2 §, SFS 
1991:1120 2 § 

Administrativ handläggare, BEA 

 

Verkställighet 

3.32 Beslut om bidrag till inackordering 

 

Överklagan 

Yttrande vid överklagande 

15 kap 32 § SkolL 

 

28 kap 5 § SkolL 

Administrativ handläggare, BEA 

 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

 

Anmälan till nämnd 

3.33 Beslut om ersättning för resor vid distansun-
dervisning 

22 kap 12 § Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

3.34 Beslut om utdelning ur stiftelser och donations-
fonder 

 Avdelningschef gymnasieskola Verkställighet 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

3.35 
Beslut om tilläggsbelopp för elever med behov 
av särskilt stöd, i andra kommuner, folkhögsko-
lor, fristående skolor utanför kommunen 

16 kap 54 § SkolL Arbetsutskottet  

3.36 

Beslut om tilläggsbelopp för elever med behov 
av särskilt stöd, elever i andra kommuner, folk-
högskolor, fristående skolor utanför kommu-
nen, förlängning 

16 kap 54 § SkolL 
Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Anmälan nämnd 

3.37 
Beslut om tilldelning tilläggsbelopp för elever 
med behov av särskilt stöd i fristående skolor i 
kommunen och kommunala skolor 

16 kap 54 § SkolL 
Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

3.38 Lämna bidrag till huvudman för elev på nation-
ellt program, grundbelopp 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

16 kap 52 § SkolL 

 

28 kap 5 § SkolL 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

 

Anmälan till nämnd 

3.39 Lämna bidrag till huvudman för elev på pro-
graminriktat val 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

17 kap 35-36 § SkolL 

 

 

28 kap 5 § SkolL 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

 

 

Anmälan till nämnd 

3.40 Lämna bidrag till huvudman för elev på intro-
duktionsprogram 

17 kap 29 § SkolL 

 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

3.41 Medicinskt ledningsansvar 2 kap 25 § SkolL, 4 kap 2, 
4 §§ HSL 

Avdelningschef gymnasieskola Dokumenteras i diariet 

3.42 Anmälningsansvarig enligt Lex Maria 3 kap 5 § PatL Avdelningschef gymnasieskola 

Medicinskt ledningsansvarig 

Dokumenteras i diariet 
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 4. Gymnasiesärskola 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

4.1 Pröva om sökande tillhör målgruppen eller inte  

 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

18 kap 5, 7 §§ SkolL 

 

28 kap 12 § SkolL 

Rektor 

 

Biträdande avdelningschef gym-
nasieskola 

Verkställighet 

 

Anmälan till nämnd 

4.2 Pröva om den sökande ska tas emot 

 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

19 kap 29 § SkolL 

 

28 kap 12 § SkolL 

Rektor 

 

Biträdande avdelningschef gym-
nasieskola 

Verkställighet 

 

Anmälan till nämnd 

 

4.3 Beslut om mottagande av elev från annan  
kommun på individuellt program 

18 kap 40-40a SkolL 

 

Biträdande avdelningschef gym-
nasieskola 

Årlig anmälan till nämnd 

4.4 Yttrande för sökande till annan kommun 18 kap 41 § SkolL Biträdande avdelningschef gym-
nasieskola 

Verkställighet 

4.5 Bedömning av ungdoms förutsättning att följa 
nationellt program 

19 kap 29 § SkolL Rektor Verkställighet 

4.6 Meddela hemkommun när elev från annan 
hemkommun  

- börjar eller slutar  
- utan giltigt skäl är frånvarande i bety-

dande omfattning 

18 kap 14 § SkolL Rektor Verkställighet 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

4.7 För elev på gymnasial lärlingsutbildning upp-
rätta utbildningskontrakt  

19 kap 10 a § SkolL Rektor Verkställighet 

4.8 Antagning  19 kap 35-36, 40 – 41 
SkolL, 7 kap 13 § GyF 

Rektor Årlig anmälan till nämnd 

4.9 Antagning vid senare tidpunkt 7 kap 8 § GyF Rektor Årlig anmälan till nämnd 

4.10 Friluftsdagar 3 kap 5§ GyF Avdelningschef gymnasieskola Verkställighet. Uppgift i nämndens 
diarium 

4.11 Läsårets början och slut 3 kap 2 §  GyF Gymnasienämndens arbetsut-
skott 

 

4.12 Antal undervisningstimmar för kurs, ämnesom-
råde och gymnasiearbete 

4 kap 22 § GyF Rektor Verkställighet. Uppgift i nämndens 
diarium. 

4.13 Byte av studieväg 7 kap 9 § GyF Rektor Verkställighet 

4.14 Återantagning 7 kap 10 § GyF Rektor Verkställighet. 

4.15 Antagning i andra hand 19 kap 39 § SkolL Biträdande avdelningschef Anmälan till nämnd 

4.16 Beslut om tilldelning av barn/elevpeng, fri-
stående huvudmän, grundbelopp, utifrån 
nämndens beslutade grundbelopp 

 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

19 kap 45 § SkolL 

 

 

28 kap 5 § SkolL 

Chefscontroller 

 

 

Chefscontroller 

 

Verkställighet 

 

 

Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

4.17 Lämna bidrag till huvudman för elev på indivi-
duellt program 

18 kap 34 § SkolL Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

4.18 Kurser som erbjuds som programfördjup-
ningar 

4 kap 6 § GyF Rektor Verkställighet. Dokumenteras i 
verksamhetssystem 

4.19 Kurser för individuellt val 14 kap 7 a § GyF Rektor Verkställighet. Uppgift i nämndens 
diarium. 

4.20 Skaffa platser till arbetsplatsförlagt lärande 19 kap 12 § SkolL Rektor Verkställighet 

4.21 Beslut om tilläggsbelopp för elever med behov 
av särskilt stöd, elever i andra kommuner, folk-
högskolor, fristående skolor utanför kommu-
nen 

16 kap 54 § SkolL Arbetsutskottet  

4.22 Beslut om tilläggsbelopp för elever med behov 
av särskilt stöd, elever i andra kommuner, folk-
högskolor, fristående skolor utanför kommu-
nen, förlängning 

16 kap 54 § SkolL Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

4.23 Beslut om tilldelning tilläggsbelopp för elever 
med behov av särskilt stöd i fristående skolor i 
kommunen och kommunala skolor 

16 kap 54 § SkolL Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

4.24 Erbjuda modersmålsundervisning  15 kap 19 §, 18 kap 19 § 
SkolL 3 kap 15 § GyF  

Rektor Verkställighet 

4.25 Beslut om undervisningstimmar 19 kap 22 § SkolL Rektor Verkställighet. Uppgift i nämndens 
diarium. 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

4.26 Redovisa elevens garanterade undervisningstid 3 kap 22 § GyF Rektor Verkställighet 

4.26 Läsårets början och slut 3 kap 2 § GyF Arbetsutskott  

4.27 Avstängning av elev 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande  

5 kap 17,19 §§ SkolL 

28 kap 5 § SkolL 

Arbetsutskott 

Biträdande avdelningschef gym-
nasieskola 

Dokumenteras i verksamhetssy-
stem 

Anmälan till nämnd 

4.28 Skolskjuts 

 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

18 kap 30-31, 35 §§ SkolL 

 

28 kap 5 § SkolL 

Administrativ handläggare BEA 

 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

 

Anmälan till nämnd 

4.29 Inackordering 

 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

18 kap 32 § SkolL 

 

28 kap 5 § SkolL 

Administrativ handläggare, BEA 

 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Verkställighet 

 

Anmälan till nämnd 

4.30 Upprätta och utvärdera skolans plan för arbete 
mot diskriminering och kränkande behandling 

3 kap 16 § DiskL Avdelningschef gymnasiet 

 

Rapporteras till nämnd i den årliga 
kvalitetsrapporten 

4.31 Genomföra och följa upp skolans plan för ar-
bete mot diskriminering och kränkande be-
handling 

3 kap 16 § DiskL  

6 kap 10 § SkolL 

Rektor 

 

Rapporteras till nämnd i den årliga 
kvalitetsrapporten 

4.32 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande  
behandling och diskriminering 

6 kap 10 § SkolL 

2 kap 7 § DiskL 

Rektor Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

4.33 Medicinskt ledningsansvar 2 kap 25 § SkolL  

4 kap 2, 4 §§ HSL 

Avdelningschef gymnasieskola Dokumenteras i diariet 

4.34 Anmälningsansvarig enligt Lex Maria 3 kap 5 § PatL Avdelningschef gymnasieskola 

Medicinskt ledningsansvarig 

Dokumenteras i diariet 
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5. Kommunal vuxenutbildning 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

5.1 

 

Erbjuda studie- och yrkesvägledning till den 
som avser att påbörja utbildning på grundläg-
gande nivå 

20 kap 10a § SkolL Avdelningschef vuxenutbildning Verkställighet 

5.2 

 

Mottagande av elev i kommunal vuxenutbild-
ning på grundläggande nivå, gymnasial nivå 

    
Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

20 kap 14 §, 22 § SkolL 

 

 

28 kap 5 § SkolL 

Rektor 

 

 

Avdelningschef vuxenutbildning 

Verkställighet 

 

 

Anmälan till nämnd 

5.3 Antagning av elev på gymnasial nivå eller sär-
skild utbildning på gymnasial nivå 

20 kap16-19 §§, 23 § 
SkolL 

Rektor Verkställighet 

5.4 Erbjuda utbildning i svenska för invandrare på 
tider som är anpassade efter elevens behov 

20 kap 24,  § SkolL Rektor Verkställighet 

5.5 Anta studerande till utbildning i svenska för in-
vandrare 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

20 kap 33 § SkolL 

 

28 kap 5 § SkolL 

Rektor 

 

Avdelningschef vuxenutbildning 

Verkställighet 

5.6 I samarbeta med Arbetsförmedlingen verka för 
att elev i svenska för invandrare ges möjlig-
heter att öva det svenska språket    

20 kap 25 § SkolL Rektor Verkställighet 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

5.7 Verka för att utbildningen kan bedrivas under 
tid då eleven har ersättning enligt socialförsäk-
ringsbalken eller kombineras med aktiviteter 
enligt hälso- och sjukvårdslagen 

20 kap 25 § SkolL Rektor Verkställighet 

5.8 Samråda med berörd arbetsgivare och lokal ar-
betsgivarorganisation om arbetstagares delta-
gande i utbildningen 

20 kap 27 § SkolL Rektor Verkställighet 

5.9 Informera elev om rätt till intyg 20 kap 44 § SkolL Rektor Verkställighet 

5.10 Besluta om vilka kurser som ska ges 2 kap 9 § VuxF Rektor Verkställighet 

5.11 Skaffa platser för arbetsplatsförlagt lärande 2 kap 27 § VuxF Rektor Verkställighet 

5.12 Individuell studieplan för elev 
20 kap 8 § SkolL,  
5 kap 7 § VuxF 

Rektor Verkställighet 

5.13 

 

Besluta att utbildningen på kursen ska upphöra 
för eleven om eleven saknar förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör till-
fredsställande framsteg 

    
Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

20 kap 9 § SkolL 

 

 

 

28 kap 5 § SkolL 

 

Rektor 

 

 

 

Avdelningschef vuxenutbildning 

Verkställighet 

 

 

 

Anmälan till nämnd 

 

5.14 Meddelande om åtagande att svara för kostna-
der för utbildning hos annan huvudman 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

20 kap 21 §  SkolL 

 

28 kap 5 § SkolL 

Rektor 

 

Avdelningschef vuxenutbildning 

Verkställighet 

 

Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

5.15 Utredning om avstängning 7 kap 4 § VuxF Rektor Anmälan till nämnd 

5.16 Avstängning av elev 5 kap 17-20, 33 §§ SkolL Arbetsutskott  

5.17 Upprätta och utvärdera verksamhetens plan 
för arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling 

3 kap 16 § DiskL Avdelningschef vuxenutbildning  Rapporteras till nämnd i den år-
liga kvalitetsrapporten 

5.18 Genomföra och följa upp verksamhetens plan 
för arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling 

3 kap 16 § DiskL 

6 kap 10 § SkolL 

Rektor 

 

Rapporteras till nämnd i den år-
liga kvalitetsrapporten 

5.19 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande  
behandling och diskriminering 

6 kap 10 § SkolL 

2 kap 7 § DiskL 

Rektor Anmälan till nämnd 
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6. Yrkeshögskola  
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

6.1 Ansöka om att utbildning ska ingå i yrkeshögsko-
lan 

1 kap 2 § Yh Gymnasienämnd  

6.2 Ansvara för att ledningsgrupp för utbildningen 
utses 

4 kap 1 §, Yh Rektor Verkställighet. Dokumenteras i dia-
riet 

6.3 Tillse att utbildningen genomförs enligt lagen 4 kap 2, 5 §§ Yh Ledningsgrupp för utbildningen Verkställighet 

6.4 Anta sökande 4 kap 2, 5 §§ Yh Ledningsgrupp för utbildningen Verkställighet 

6.5 Pröva frågor om tillgodoräknande 4 kap 2, 5 §§ Yh Ledningsgrupp för utbildningen Verkställighet 

6.6 Utfärda examens- och utbildningsbevis 4 kap 2, 5 §§ Yh Ledningsgrupp för utbildningen Verkställighet 

6.7 Svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bed-
rivs 

4 kap 2, 5 §§ Yh Ledningsgrupp för utbildningen Rapporteras till nämnd i den årliga 
kvalitetsrapporten 

6.8 Företräda Skellefteå kommun i ledningsgruppen 4 kap 3 § Yh Rektor Verkställighet 

6.9 Utse person att leda det dagliga arbetet i verk-
samheten 

4 kap 6 § Yh Rektor Verkställighet 

6.10 Medverka i tillsyn av utbildningen 4 kap 8 § Yh Rektor Anmälan till nämnd 

6.11 Medverka i kvalitetsgranskning 4 kap 9 § Yh Rektor Anmälan till nämnd 

6.12 Utvärdera verksamheten och medverka i utvär-
dering initierad av myndigheten 

4 kap 10 § Yh Rektor Rapporteras till nämnd i den årliga 
kvalitetsrapporten 

6.13 Lämna uppgifter till Myndigheten för yrkeshögs-
kolan 

4 kap 11 § Yh Rektor Verkställighet.  
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7. Arbetsmarknad 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

7.1 Beslut om insatser inom kommunen med ut-
gångspunkt i Förordning (2000:634) om arbets-
marknadspolitiska program. 

Förordning (2000:634) 
om arbetsmarknadspoli-
tiska program 

Arbetsmarknadskoordinator 

Enhetschef för enheten för ar-
betsmarknad 

Verkställighet 

7.2 Beslut om omkostnadsbidrag till anordnare i 
samband med praktik eller liknande  

 Arbetsmarknadskoordinator 

Enhetschef för enheten för ar-
betsmarknad 

Verkställighet 

 

7.3 Bidrag till föreningar med lönebidragsanställda   Arbetsmarknadskoordinator 

Enhetschef för enheten för ar-
betsmarknad 

Verkställighet 

 

7.4  Beslut om lönenivåer för anställda enligt över-
enskommelse BEA 

Överenskommelse om 
Bestämmelser för ar-
betstagare i arbetsmark-
nadspolitiska insatser – 
BEA 

Personalnämnden Anmälan till nämnd 

7.5 Beslut om omkostnadsbidrag till deltagare i det 
kommunala aktivitetsprogrammet (KAM) eller i 
arbetsmarknadsanställningar 

 Arbetsmarknadskonsulent Verkställighet. Dokumenteras i 
verksamhetssystem. 

7.6 Beslut om ersättningsnivåer, feriepraktik  Personalnämnden Anmälan till nämnd 

7.7 Beslut om erbjudande och placeringar av ung-
domar inom den kommunala ferieverksam-
heten 

 Arbetsmarknadskonsulent Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

7.8 Beslut om erbjudande och placering av service-
assistenter 

 Arbetsmarknadskonsulent Anmälan till nämnd 

7.9 Ansvara för det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) 

29 kap 9 § SkolL Arbetsmarknadskonsulent  

Handläggare central barn- och 
elevadministration 

Anmälan till nämnd 
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