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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 
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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.  

Det kan också noteras att kommunfullmäktige inte kan delegera sin beslutanderätt till något annat 
organ i kommunen än nämnderna. Kommunfullmäktige kan således inte inrätta ett utskott eller lik-
nande som ges beslutanderätt och inte heller kan kommunfullmäktige delegera sin beslutanderätt 
till ordförande eller andra ledamöter av kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktiges presidium är 
således inte ett beslutsorgan.  

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 delega-
tionsbeslut 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 får enligt 2 kap. 10 § skollagen uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- 
eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgif-
ter 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 
För- och grundskolenämnden har i enlighet med 3 kap 5 § kommunallagen inrättat ett arbetsutskott. 
Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden inför nämndens sammanträden.  

För- och grundskolenämnden 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 
För- och grundskolenämnden får uppdra till ordförande eller annan ledamot som nämnden har ut-
sett 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 för- och grundskolenämnden kan överklagas i samma ut-
sträckning 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 överkla-
gande sker genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. 

Det bör alltså noteras att ett beslut fattat på delegation inte överklagas till för- och grundskolenämn-
den, 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 ger vid handen 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. Överkla-
gandet 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 
För- och grundskolenämnden beslutar om attestanter och delegationer för inköpsverksamheten 
varje år. Kontoansvarig 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)  

DiskL Diskrimineringslagen (2008:567) 

FL Förvaltningslag (2017:900)  

KL Kommunallag (2017:725) 

LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

SKolF Skolförordning (2011:185) 

SkolL Skollag (2010:800) 

TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraor-
dinära händelser i fredstid 

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verk-
samhet vid spridning av viss smitta 

 

 

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)  

 För- och grundskolenämnden ger tillstånd till fristående förskolor att starta verk-
samhet. Skolinspektionen ger tillstånd till fristående skolor att starta verksamhet. 

Förskoleenhet En organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera närliggande bygg-
nader. En förskoleenhet kan endast ha en rektor. 

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

Uppgift i nämndens diarium 

Anmälan till nämnd 

1.5 Besvarande av inkommet ärende från enskild  Avdelningschef, enhetschef,  
verksamhetscontroller, utredare 

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

1.6 Utlämnande av allmän handling 

 

2 kap 15 § 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 

6 kap 7 § OSL 

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 

1.7 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 

1.8 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. 

1.9 Beslut om omprövning av beslut i redan taget 
delegationsärende 

38 § FL Delegat i ursprungsbeslut Anmälan till nämnd 

1.10 Yttrande över elevhälsoärenden 4 § FL Barn- och elevhälsachef Avser yttrande till Skolinspek-
tionen, Inspektionen för vård  
och omsorg m.fl. 

Anmälan till nämnd 

1.11 Nödvändiga åtgärder avseende uppföljning  
av klagomål m.m. 

4 kap 7 § SkolL 
25 kap 8 § SkolL 

Avdelningschef, enhetschef Information om rutinerna ska 
lämnas på lämpligt sätt 

1.12 Justeringar i dokument- och informations- 
hanteringsplanen 

 Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Anmälan till nämnd  

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

1.14 Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 
 (PUB-avtal) 

 Förvaltningschef Verkställighet 

1.15 Godkänna revidering av förteckning över  
system som behandlar personuppgifter 

Nämndsbeslut  
2018-03-07, § 51 

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

1.16 Underteckna avtal/överenskommelser som  
beslutats av nämnden 

 Ordförande 
Vice ordförande 
Förvaltningschef 

Anmälan till nämnd 

1.17 Underteckna avtal och överenskommelser  
av verksamhetsspecifik karaktär 

 Avdelningschef  Uppgift i nämndens diarium 
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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. 

 Se mer information på sid 8. 

 Upp till 100 000 kronor Samtliga chefer Uppgift hos delegat 

 Upp till 300 000 kronor Avdelningschef Uppgift hos delegat 

 Upp till 600 000 kronor Förvaltningschef  
och chef ekonomi och kvalitet 

Anmälan till nämnd 

2.2 Beslut om åtgärder inom beviljad anslagsram 
där leveransavtal finns 

LOU, kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Enligt beslutad anslagsnivå  
(se internbudget och attestant-
förteckning) 

Månatlig ekonomisk samman- 
ställning för resp verksamhet  
(bokslutsprognos) 

2.3 Beslut om åtgärder inom beviljad anslagsram 
för förskole- och skolrådsverksamhet 

LOU, kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Rektor Uppgift hos delegat 

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 
beskaffenhet inom ramen för tilldelad budget 
(totalbelopp max 600 000 kr och avtalslängd 
max 10 år) 

LOU, kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Förvaltningschef och  
chef ekonomi och kvalitet 

Anmälan till nämnd 

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

2.7 Säga upp och förlänga hyreskontrakt  Avdelningschef Anmälan till nämnd 

2.8 Beslut om förändring av organisation 
inom befintlig ekonomisk ram  

 Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 

Undantag:  
Flytt av klasser/årskurser mellan 
skolenheter som inte ligger nära 
varandra beslutas av nämnd. 

Anmälan till nämnd 

2.9 Teckna avtal om försäljning av tjänst till annan 
kommun 

 

Kommunens och 
förvaltningens riktlinjer 

Samtliga chefer  T ex studiehandledning på  
modersmål. 

Verkställighet 

2.10 Teckna avtal om försäljning av tjänst   Förvaltningschef 
Avdelningschef förskola 
Avdelningschef grundskola 

T ex skolsköterska, specialpedagog 

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

2.11 Uppdatera attestantförteckningen Nämndsbeslut 
2020-12-16, § xxxx 

Chef ekonomi och kvalitet Anmälan till nämnd 

2.12 Ansökan om bidrag från Skolverket, Migrations-
verket, Specialpedagogiska skolmyndigheten 
med flera 

 Chef ekonomi och kvalitet 

Enhetschef myndighet och 
nämnd 

Avdelningschef 

Verkställighet 

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

 

Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

10 kap 37 §, 11 kap 36 §, 
24 kap 5 §  SkolL 

 

 

 

28 kap 5 § SkolL 

Chef ekonomi och kvalitet 

 

 

 

Chef ekonomi och kvalitet 

Anmälan till nämnd 

 

 

 

Anmälan till nämnd 
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3. Förskolan inkl. pedagogisk omsorg 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

3.1 Erbjudan om placering i förskola 8 kap 5, 6, 14  
och 15 §§ SkolL 

Avdelningschef förskola Verkställighet 

3.2 Beslut om placering i förskola om barnet har ett 
eget behov på grund av familjens situation 
samt att barnets fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd 
i sin utveckling i form av förskola. 

8 kap 5 och 7 §§ SkolL Avdelningschef förskola 

 

Verkställighet 

3.3 Beslut om avslag på ansökan om placering  
av barn i förskolan 

 Avdelningschef förskola 

 

Verkställighet 

 

3.4 Beslut om erbjudande av placering av barn i  
pedagogisk omsorg 

25 kap 2 § SkolL Avdelningschef förskola 

 

Anmälan till nämnd 

3.5 Beslut om hänvisning till fristående förskola 8 kap 12 § 2 st SkolL Avdelningschef förskola Anmälan till nämnd 

3.6 Beslut om att hänvisa barn till annan kommun 8 kap 12 § 3 st SkolL Avdelningschef förskola Anmälan till nämnd 

3.7 Yttrande om placering i förskola i annan  
kommun 

8 kap 13 § SkolL Avdelningschef förskola Anmälan till nämnd 

3.8 Beslut om tilläggsbelopp för barn med behov 
av särskilt stöd (gäller även begäran från annan 
kommun) 

8 kap 9 § SkolL Avdelningschef förskola Utreds av mottagandeteamet 

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

3.9 Beslut att ta emot barn från annan  
kommun i kommunens förskola  

8 kap 13 § SkolL Avdelningschef förskola 

 

Anmälan till nämnd 

3.10 Upprätta och utvärdera förskolans plan för  
arbete mot diskriminering och kränkande  
behandling 

8 kap 8 § SkolL  

3 kap 16 § DiskL 

Rektor 

 

Anmälan till nämnd 

3.11 Genomföra och följa upp förskolans plan för  
arbete mot diskriminering och kränkande  
behandling 

3 kap 16 § DiskL 

6 kap 10 § SkolL 

Rektor 

 

Verkställighet 

3.12 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande  
behandling 

6 kap 10 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

3.13 Utreda och vidta åtgärder mot diskriminering 2 kap DiskL Rektor Anmälan till nämnd 

3.14 Fördelning av platser vid förskola, pedagogisk 
omsorg samt uppföljning av detta 

8 kap 8 § SkolL Avdelningschef förskola 

 

Uppgift hos delegat 

3.15 Beslut om barngruppernas storlek och  
sammansättning 

8 kap 8 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

3.16 Avvikelse från gällande regler beträffande  
avgifter för barn i behov av särskilt stöd  

8 kap 7 och 16 §§ SkolL Rektor Anmälan till nämnd  

3.17 Beslut om avstängning p.g.a. obetalda  
förskoleavgifter 

 Avdelningschef förskola 

 

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

3.18 Mindre redaktionella ändringar i riktlinjer för 
förskola (t ex vid organisationsförändringar, 
lagändring och nämndsbeslut) 

 Avdelningschef förskola 

 

Anmälan till nämnd 

3.19 Beslut om särskild skjuts  

 

Nämndsbeslut med 
dnr 2014.168 

Avdelningschef förskola  

3.20 Beslut om att tillfälligt stänga förskoleenhet 
(gäller endast vid sjukdomar enl Bilaga 2  
Smittskyddslagen) 

Lag (2020:148)  Avdelningschef förskola Anmälan till nämnd. 
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4. Skolplikt och rätt till utbildning 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

4.1 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan 7 kap 5 § SkolL Avdelningschef grundskola Avser hemkommunens prövning  
av om en elev ska tas emot i grund-
särskolan under sin skolplikt. 

Anmälan till nämnd 

 Beslut om det finns ”synnerliga skäl” med  
hänsyn till barnets bästa förtydliga 

7 kap 5 § 3 st SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 1 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

4.2 Utreda frågan om en elev i grundsärskolan  
inte tillhör målgruppen 

7 kap 5a § SkolL Avdelningschef grundskola Avser hemkommunen 

 Beslut att elev i grundsärskolan inte tillhör  
målgruppen 

7 kap 5b § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 Tillse att elev tas emot i grundskolan eller på 
annat sätt erhåller föreskriven utbildning 

7 kap 5b § SkolL Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 

 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 1 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

4.3 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan  

med inriktning träningsskola  

 

11 kap 8 § SkolL 

 

 

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

4.4 Överenskommelse om att på försök ta emot  
en elev i grundskolan, grundsärskolan eller 
specialskolan i en annan av dessa former 

7 kap 8 § SkolL Avdelningschef grundskola Om berörda huvudmän är överens 
och elevs vårdnadshavare medger 
det. Kan avse högst sex månader. 

4.5 Överenskommelse om att en elev i grundskolan 
ska få sin utbildning inom grundsärskolan eller 
att en elev inom grundsärskolan ska få sin  
utbildning inom grundskolan 

7 kap 8-9 § SkolL 

 

Rektor Om berörda huvudmän är överens 
och elevs vårdnadshavare medger 
det 

4.6 Beslut om uppskjuten skolplikt  7 kap 10 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 2 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

4.7 Beslut om upphörande av skolplikt 7 kap 14 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 3 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

4.8 Beslut om förlängning av skolplikt 7 kap 13 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 3 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

4.9 Rätt att slutföra skolgång efter skolpliktens 
upphörande 

7 kap 15-16 §§ SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat  (anges på lägsta nivå) Kommentar 

4.10 Se till att skolpliktiga barn som inte går i  
kommunens förskoleklasser, grundskolor eller 
grundsärskolor på något annat sätt får föreskri-
ven utbildning (oavsett huvudman) 

7 kap 21 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

4.11 Se till att elever i kommunens förskoleklasser, 
grundskolor och grundsärskolor fullgör sin skol-
gång (oavsett hemkommun) 

7 kap 22 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

4.12 Beslut om rätt till utbildning för den som  
anses som bosatt i Sverige (asylsökande, 
tillfälligt uppehållstillstånd, rätt via EU-rätt) 

29 kap 2 § 2 st pkt 1-3 
SkolL 

Avdelningschef grundskola  Verkställighet 

 Beslut om rätt till utbildning för den som  
anses som bosatt i Sverige (övriga) 

29 kap 2 § 2 st pkt 4-5 
SkolL 

Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 13 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

4.13 Redovisning av skolpliktsbevakning 7 kap SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

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

Smittskyddslagen 
Arbetsmiljölagen 

 Stängning av skolenhet, ingen 
undervisning sker 

 a) högst en dag  Rektor Anmälan till nämnd 

 b) högst 7 dagar  Avdelningschef grundskola 

 

Anmälan till nämnd 



   

25 (38) 
  

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

4.15 Beslut om att stänga eller delvis stänga  
skolenhet (gäller endast covid -19) 

Förordning (2020:115) * Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 

* Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020-03-13) 

2 §    Bestämmelserna i 3-10 §§ får tillämpas om det behövs för att elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen (2010:800), om 

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det 
under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd eller delvis stängd, 

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av 
det virus som orsakar covid-19, 

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168), 
4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter 

stängda eller delvis stängda, eller 
5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat före-

skrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå. 

 Med att en skolenhet är stängd avses att skolenhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är 
åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. 

 Med att en skolenhet är delvis stängd enligt första stycket 1, 2 och 4 avses att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolen-
hetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verk-
samhet tillfälligt inte alls bedrivs. Förordning (2020:188). 
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5. Förskoleklass 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

5.1 Beslut om placering av barn vid skolenhet  9 kap 15 § 1 st SkolL Avdelningschef grundskola  Verkställighet 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 18 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

5.2 Beslut om placering vid annan skolenhet än 
den vårdnadshavaren önskar 

9 kap 15 § 2 st SkolL Avdelningschef grundskola Verkställighet 

 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 6 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

5.3 Beslut om mottagande av barn från annan 
kommun i kommunens förskoleklass  

9 kap 13 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 Överklagande 
Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 4 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

5.4  Beslut om tilläggsbelopp för elev med  
behov av särskilt stöd  
(gäller även begäran från annan kommun) 

3 kap 3 § SkolL 

 

Avdelningschef grundskola 

 

Utreds av mottagandeteamet 

Anmälan till nämnd 

5.5 Beslut om tilläggsbelopp för elev med   
omfattande behov av särskilt stöd i fristående 
förskoleklass 

9 kap 21 § SkolL 

 

Avdelningschef grundskola 

 

Utreds av mottagandeteamet 

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

5.6 Yttrande över förskoleklass i annan kommun 
för barn från Skellefteå kommun 

9 kap 12-13 §§ SkolL Avdelningschef grundskola Verkställighet 

5.7 Mottagande av barn i förskoleklass tidigare 
än höstterminen det år barnet fyller sex år  

9 kap 5 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd  

5.8 Beslut om mottagande av barn som vistas i  
Sverige utan uppehållstillstånd (svensk med-
borgare vars vårdnadshavare vistas utom-
lands). 

4 kap, 2 § SkolF Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

5.9  Ansökan till Skolverket om godkännande  
av plan för undervisning i lokalt tillval 

9 kap 10 § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

5.10 Upprätta och utvärdera förskoleklassens plan 
för arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling 

3 kap 16 § DiskL Rektor Anmälan till nämnd 

5.11 Genomföra och följa upp förskoleklassens plan 
för arbete mot diskriminering och kränkande 
behandling 

3 kap 16 § DiskL 

6 kap 10 § SkolL 

Rektor Verkställighet 

5.12 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande  
behandling 

6 kap 10 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

5.13 Utreda och vidta åtgärder mot diskriminering 2 kap DiskL Rektor Anmälan till nämnd 
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6. Grundskola 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

6.1 Beslut om placering av elev vid skolenhet  10 kap 30 § 1 st SkolL Avdelningschef grundskola Verkställighet 

 Överklagande 
Yttrande vid överklagande 

28 kap 18 § Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

6.2 Beslut om placering vid annan skolenhet  
än den vårdnadshavaren önskar 

10 kap 30 § 2 st SkolL Avdelningschef grundskola Verkställighet 

 

 Överklagande 
Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 6 SkolL  Avdelningschef grundskola  

Anmälan till nämnd 

6.3 Beslut om mottagande av elev från annan  
kommun i kommunens grundskola  

10 kap 25, 27-28 §§ SkolL Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 

 Överklagande 
Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 4 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

6.4 Lämna yttrande angående elevs skolgång i  
annan kommun på grund av särskilda skäl 

10 kap 24-25  §§ SkolL 

 

Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 

6.5 Beslut om mottagande av barn som vistas i  
Sverige utan uppehållstillstånd (svensk med-
borgare vars vårdnadshavare vistas utom-
lands). 

4 kap, 2 § SkolF Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

6.6 

 

Beslut om tilläggsbelopp för elev med behov  
av särskilt stöd (gäller även begäran från annan 
kommun) 

3 kap 3 § SkolL Avdelningschef grundskola Utreds av mottagandeteamet 

Anmälan till nämnd 

6.7 Beslut om tilläggsbelopp för elev i fristående 
grundskola gällande: 

   

 - elev med omfattande behov av särskilt stöd  10 kap 39 § pkt 1 SkolL 

 

Avdelningschef grundskola Utreds av mottagandeteamet.  

Anmälan till nämnd 

 - modersmålsundervisning 10 kap 39 § pkt 2 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 - lovskola 10 kap 39 § pkt 3 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

6.8 Beslut om kostnader för elever som till följd av 
skolgång behöver bo utanför det egna hemmet 

10 kap 29 § 3 st SkolL Förvaltningschef Anmälan till nämnd. 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 5 SkolL  Förvaltningschef Anmälan till nämnd 

6.9 Beslut om åtgärder för en elev i grundskola 
med offentlig huvudman som till följd av sin 
skolgång måste bo utanför det egna hemmet 

10 kap 29 § SkolL Förvaltningschef Anmälan till nämnd 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

28 kap 12 § pkt 5 SkolL  Förvaltningschef Anmälan till nämnd 

6.10 Fastställa schema för grundskolan 

 

3 kap 6 § SkolF Rektor Verkställighet 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

6.11 a) Erbjudande av språkval i grundskola 10 kap 4 § SkolL 
9 kap 5, 7 §§ SkolL 

Rektor Verkställighet 

 b) Erbjudande av ämnen som elevens val 
i grundskola 

10 kap 4 § SkolL 
9 kap 8 § SkolF 

Rektor Verkställighet 

6.12 Organisation av modersmålsundervisning  
och resurstilldelning  

5 kap, 7-13 § SkolF Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

6.13 Beslut om ytterligare undervisningstid  
utöver den garanterade undervisningstiden 
i grundskola  

10 kap 2 § SkolL  

9 kap 3 § SkolF 

Bilaga 1, SkolL 

Rektor Anmälan till nämnd 

6.14 Ansökan till Skolverket om godkännande 
av plan för undervisning i lokalt tillval 

10 kap 4 § 3 st SkolL Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 

6.15 Anmälan till Skolinspektionen om anordnande  
av delar av undervisningen på annat språk  
än svenska 

9 kap 12 § SkolF Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 

6.16 Anmälan till Skolinspektionen om anordnande  
av huvuddelen av undervisningen på engelska 

9 kap 14, 17 §§ SkolF Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 

6.17 Ansökan till Skolinspektionen om att på viss  
skolenhet få anordna delar av undervisningen 
på engelska för andra elever än enligt SF 9 
kap 14 § 

9 kap 18 § SkolF Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

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

3 kap 16 § DiskL Rektor Anmälan till nämnd 

6.19 Genomföra och följa upp skolans plan för  
arbete mot diskriminering och kränkande  
behandling 

3 kap 16 § DiskL 

 

Rektor Verkställighet 

6.20 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande  
behandling 

6 kap 10 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

6.21 Utreda och vidta åtgärder mot diskriminering 2 kap DiskL Rektor Anmälan till nämnd 
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7. Grundsärskolan 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

7.1 Beslut om tidigare skolstart höstterminen det  
kalenderår barnet fyller sex år. 

7 kap 11a § SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

7.2 Beslut om placering av elev vid skolenhet  
(grundsärskola) 

11 kap 29 § 1 st SkolL 

 

Avdelningschef grundskola Verkställighet 

 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

 

28 kap 18 § SkolL 

 

Avdelningschef grundskola 

 

Anmälan till nämnd 

7.3 Beslut om placering vid annan skolenhet än  
den vårdnadshavaren önskar  

11 kap 29 § SkolL Avdelningschef grundskola Verkställighet 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

 

28 kap 12 § pkt 6 SkolL  

 

Avdelningschef grundskola 

 

Anmälan till nämnd 

7.4 

 

Beslut om mottagande av elev från annan  
kommun i kommunens grundsärskola 

11 kap 25-27 SkolL Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

 

28 kap 1 § pkt 4  SkolL 

 

Avdelningschef grundskola 

 

Anmälan till nämnd 

7.5 Beslut om mottagande av barn som vistas i  
Sverige utan uppehållstillstånd (svensk  
medborgare vars vårdnadshavare vistas  
utomlands). 

4 kap 2 § SkolF Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat  (anges på lägsta nivå) Kommentar 

7.6 Lämna yttrande angående elevs skolgång i an-
nan kommun på grund av särskilda skäl 

11 kap 24-25  §§ SkolL Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 

7.7 Beslut om elev i grundsärskolan huvudsakligen 
ska läsa ämnen eller ämnesområden 

11 kap 8 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

7.8 Beslut om tilläggsbelopp för elev med behov 
 av särskilt stöd (gäller även begäran från annan 
kommun) 

3 kap 3 § SkolL Avdelningschef grundskola Utreds av mottagandeteamet 

Anmälan till nämnd 

7.9 Beslut om tilläggsbelopp för elev med  
omfattande behov av särskilt stöd i fristående 
grundsärskola 

11 kap 38 § SkolL Avdelningschef grundskola Utreds av mottagandeteamet 

Anmälan till nämnd. 

7.10 Fördelning mellan årskurserna av antalet timmar 
för ämnen, ämnesområden och elevs val 

10 kap 3 § SkolF Rektor  Verkställighet 

7.11 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver 
den garanterade undervisningstiden i grund-
särskola 

11 kap 2 § SkolL  

10 kap 2 § SkolF  

Bilaga 1 till SkolF 

Rektor  Anmälan till nämnd 

7.12 Organisation av modersmålsundervisning  
och resurstilldelning  

5 kap, 7-13 §§ SkolF Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

7.13 Fastställa schema för grundsärskolan 3 kap 6 § SkolF Rektor Verkställighet 

7.14 Erbjudande av allsidigt urval av ämnen som  
elevens val 

10 kap 5 och 6 §§ SkolF Rektor Verkställighet 

  



   

34 (38) 
  

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

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

3 kap 16 § DiskL Rektor Anmälan till nämnd 

7.16 Genomföra och följa upp skolans plan för arbete 
mot diskriminering och kränkande behandling 

3 kap 16 § DiskL Rektor Verkställighet 

7.17 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande  
behandling 

6 kap 10 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

7.18 Utreda och vidta åtgärder mot diskriminering 2 kap DiskL Rektor Anmälan till nämnd 
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8. Fritidshem 
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

8.1 Erbjuda elev utbildning i fritidshemmet 14 kap 5 § SkolL Rektor Verkställighet 

8.2 Erbjuda elev utbildning i fritidshemmet av sär-
skilda skäl 

14 kap 6 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

8.3 Avvikelse från gällande regler beträffande  
avgifter för barn i behov av särskilt stöd  

14 kap 12 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

8.4 Beslut om mottagande av elev från annan  
kommun i kommunens fritidshem  

14 kap 10 § SkolL Rektor Anmälan till nämnd 

 Överklagande 
Yttrande vid överklagande 

 
28 kap 1 § punkt 4 SkolL 

 
Rektor 

 
Anmälan till nämnd 

8.5 Beslut om tilläggsbelopp för elev med omfat-
tande behov av särskilt stöd (gäller även begäran 
från annan kommun) 

14 kap 17 § SkolL Avdelningschef grundskola Utreds av mottagandeteamet 

Anmälan till nämnd 

8.6 Beslut om avstängning p.g.a. obetalda  
fritidshemsavgifter 

 Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 

8.7 Upprätta och utvärdera fritidshemmets plan  
för arbete mot diskriminering och kränkande  
behandling 

3 kap 16 § DiskL Rektor Anmälan till nämnd 
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Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

8.8 Genomföra och följa upp fritidshemmets plan 
för arbete mot diskriminering och kränkande  
behandling 

3 kap 16 § DiskL Rektor Verkställighet 

8.9 Mindre redaktionella ändringar i riktlinjer för 
fritidshem (t ex vid organisationsförändringar, 
lagändring och nämndsbeslut) 

 Avdelningschef grundskola  Anmälan till nämnd 

8.10 Transport mellan fritidshem och verksamhet på 
obekväm arbetstid 

Nämndsbeslut  
2019-12-11, § 235 

Rektor I nuv OB-bestämmelser står felaktigt att 
avd ch förskola får besluta om detta. 

8.11 Beslut om att tillfälligt stänga fritidshem 
(gäller endast vid sjukdomar enl Bilaga 2  
Smittskyddslagen) 

Lag (2020:148)  Avdelningschef grundskola Anmälan till nämnd 
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9. Skolskjuts  
Nr Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Delegat (anges på lägsta nivå) Kommentar 

9.1 Beslut om skolskjuts    

 a) för elev i kommunens förskoleklass, grund-
skola eller grundsärskola 

9 kap 15b § SkolL 
10 kap 32 § SkolL 
11 kap 31 § SkolL 

Administrativ handläggare,  
central barn- och elev- 
administration 
Avdelningschef grundskola 

Verkställighet 

 

  

b) för elev från annan kommun i kommunens 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola 

 

 

9 kap 15c § SkolL 
10 kap 33 § SkolL 
11 kap 32 § SkolL 

 
Administrativ handläggare,  
central barn- och elev- 
administration 
Avdelningschef grundskola 

 

Anmälan till nämnd 

 c) för elev i fristående förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola inom kommunen 

9 kap 21a § SkolL 
10 kap 40 § SkolL 
11 kap 39 § SkolL 

Administrativ handläggare,  
central barn- och elev- 
administration 
Avdelningschef grundskola 

Anmälan till nämnd 

 Överklagande 

Yttrande vid överklagande 

 

28 kap 5 § pkt 5 SkolL 

  
Administrativ handläggare, 
central barn- och elev- 
administration 
Avdelningschef grundskola 

 

Anmälan till nämnd 

9.2 Mindre redaktionella ändringar i skolskjutsregler 
(t ex vid organisationsförändringar, lagändring 
och nämndsbeslut) 

Nämndsbeslut  
2020-02-26, § 15 

Avdelningschef grundskola 

 

Anmälan till nämnd 

9.3 Beslut om skolskjutsskolor Nämndsbeslut  
2020-02-26, § 15 

Avdelningschef grundskola Förslag att ändra formulering, den överstrukna 
texten nedan står i nämndsbeslutet: 
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