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Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 
Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-01-21, § 3 
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2018-06-12, § 34 (bl.a. uppdelning i 
kommungemensam och nämndspecifik del) 
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2021-05-26 (inklusive av kommunstyrelsen 
reviderad kommungemensam A-del 2020-10-26) 
 
Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelse/nämnd men där 
nämnden har beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Nämnden kan när som 
helst återkalla givna delegationer, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 
 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut 
fattat av nämnden. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning 
(kommunalbesvär) eller förvaltningsbesvär.  
 
Ett delegationsbeslut ska alltid rapporteras till kommunstyrelsen/berörd nämnd om inget 
annat framgår av delegationsordningen. Verkställighetsbeslut behöver inte rapporteras. 
 
Om beslutanderätten är villkorad med samråd ska sådant ske innan beslut fattas. Samrådet 
kan ske endera  
- ”i samråd” – då måste parterna vara överens för att beslut ska kunna fattas, eller  
- ”efter samråd” då behöver man inte vara överens för att beslut ska kunna fattas men en 

annan person/grupp ska ändå tillfrågas innan beslutat fattas. 
 
Uppställning av delegationsordningen 
Delegationsordningen är delad i två delar: 
A – En kommungemensam del (lika i hela kommunen) 
B – En nämndspecifik del 
 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och verkställighetsbeslut. Huvud-
regeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan verkställighets-
beslut fattas inom ramen för de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verk-
samheten. Denna delegationsordning omfattar ett antal verkställighetsbeslut som ligger i 
gränslandet mellan delegation och verkställighet. I andra kolumnen anges verkställighets-
beslut med V och delegationsbeslut med D.  
 
Den nya lydelsen gäller från och med 2021-06-07 
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Del A – kommungemensam del 
Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A1. Allmänna juridiska ärenden 
A1.1.  Föra nämndens talan inför dom-
stol och andra myndigheter/organ med 
rätt att ingå förlikning m.m. 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd  
 
För talan i personalfrågor 
och fastighetsfrågor finns 
egen delegation 

A1.2.  Ge fullmakt till ombud att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter samt vid förrätt-
ningar av olika slag 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

För fullmakt i personalfrå-
gor och fastighetsfrågor 
finns egen delegation 

A1.3.  Yttrande som p.g.a. kort remiss-
tid eller ärendets innehåll måste/kan 
besvaras utan styrelse-/nämndbeslut 

D Förvaltningschef/
handläggande 
tjänsteman 

Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.4.  Avvisa försent inkommen över-
klagan 24 § Förvaltningslagen 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.5.  Utlämnande av allmän handling V Förvaltningschef, 
avdelningschef, 
enhetschef, 
registrator, 
handläggare 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.6.  Avslag på begäran om att lämna 
ut ej arkiverade allmänna handlingar 
eller utlämnande med förbehåll 

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A1.7.  Förordnande av personuppgifts-
ombud enligt personuppgiftslagen  

D Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A2. Ekonomiska frågor 
A2.1.  Omdisponering inom förvalt-
ningens budgetram 

     

a) Över avdelningsgräns V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

b) Inom avdelning/enhet V Avdelningschef/ 
enhetschef 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A3. Avtal och upphandling 
A3.1.  Teckna respektive säga upp 
avtal/kontrakt som inte är av principiell 
betydelse 

V Förvaltningschef Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Får inte binda kommunen 
vid större åtagande än som 
ryms inom budgetramen 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A3.2.  Direktupphandling till ett värde 
upp till direktupphandlingsvärdet 
(enligt LOU) vid varje tillfälle 

D Förvaltningschef  Utsedd ersättare 
för förvaltnings-
chef 

Efter konkurrensutsättning 
och dokumentationsplikt 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4. Personalfrågor 
A4.1.  Anställning av medarbetare inkl. 
överenskommelse om löne- och anställ-
ningsvillkor  

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 Lönesätts i samråd med 
HR-avdelningen 

Anställning av förvaltnings-
chef meddelas kommunsty-
relse och aktuell nämnd 

Övriga anställningar – Ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Anställning av förvaltnings-
chef görs efter samråd med 
aktuell ordförande 

Anställning av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen 

A4.2.  Ändring av anställningsvillkor V Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. För förvaltnings-
chef även samråd med 
berört presidium 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.3.  Ledighet med lön, andra anställ-
ningsförmåner eller annan anställnings-
form utöver det som anges i lagar och 
avtal 

V Förvaltnings-
chef 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.4.  Förordnande av förvaltningschef 
under semester, sjukdom och dylikt, 
under kortare tid 

D Förvaltnings-
chef 

Kommundirektör Förordnande av kommun-
direktör under semester, 
sjukdom och dylikt - se 
kommunstyrelsens B-del 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.5.  Uppsägning/avveckling och av-
skedande av medarbetare  

D Ansvarig chef 
utifrån sina 
ansvarsområden 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs 

För förvaltningschef även 
efter samråd med berörd 
ordförande 

Uppsägning/avveckling 
och avskedande av 
förvaltningschef meddelas 
kommunstyrelse och 
aktuell nämnd 

Övriga anställningar - Ej 
meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Uppsägning/avveckling 
och avsked av kommun-
direktör beslutas av 
kommunstyrelsen 

A4.6.  Beslut om avgångsvederlag 
motsvarande max tolv månadslöner vid 
avslut av anställning som alternativ till 
uppsägning 

D Förvaltnings-
chef 

 I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.7.  Omplacering mellan förvalt-
ningar 

D HR-chef Kommundirektör I samråd med berörda för-
valtningschefer. Enighet 
krävs 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.8.  Disciplinära åtgärder  V Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.9.  Avstängning V Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR- avdel-
ningen. Enighet krävs 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.10.  Godkännande av/förbud mot 
bisyssla 

D Ansvarig chef Förvaltningschef I samråd med HR-avdel-
ningen. Enighet krävs 

För ställningstagande till 
bisyssla för kommun-
direktör, se kommunstyrel-
sens B-del 

A4.11.  Pensionsförmåner utanför 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 
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A4.12.  Särskild ålderspension enligt 
pensionsavtal 

D Personalut-
skottet 

 Utskottets protokoll 
anmäls till 
kommunstyrelsen 

Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A4.13.  Överenskommelse om fort-
löpande facklig tid för fackliga 
förtroendemän 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.14.  Ledighets omfattning och 
eventuella löneförmåner för fackliga 
förtroendemän vid tillfälliga ledigheter 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.15.  Antagande av centrala överens-
kommelser rörande förhållandet mellan 
kommunen och arbetstagarnas fackliga 
organisationer 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.16.  Stridsåtgärd, i kommunstyrel-
sens egenskap av kommunens samlade 
personalfunktion 

D Personalutskottet  Utskottsprotokoll anmäls 
till kommunstyrelsen 

A4.17.  Träffande av lokala kollektiv-
avtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.18.  Uppsägning av lokalt förhand-
lade kollektivavtal 

D HR-chefen/ 
HR-specialist 

 Anmälan till personalut-
skottet 

A4.19.  Föra kommunens talan inför 
domstol och andra myndigheter samt att 
träffa överenskommelser i rättstvister 
 

V HR-chefen/ 
HR-specialist 

Kommundirektör 
 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.20.  Ge fullmakt till ombud att föra 
kommunens talan inför domstol och 
andra myndigheter och träffa 
överenskommelser i rättstvister 

D HR-chef/ 
HR-specialist 

Kommundirektör  

A4.21.  Hantering av frågor enligt 
samverkansavtalet 

V Ansvarig chef   Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A4.22.  Ställningstagande till arbets-
värdering/lönekartläggning 

D Förhandlings-
delegationen 

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.23.  Riktlinjer för fördelning av 
lokala löneutrymmet 

D Förhandlings-
delegationen 

 Förhandlingsdelegationens 
protokoll anmäls till 
kommunstyrelsen 

A4.24.  Fördelning av lokalt löneut-
rymme enligt givna riktlinjer 

V Ansvarig chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A5. Arbetsmiljö 
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Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

A6. Miljöansvar 
A6.1.  Ansvar för miljöfrågor enligt 
Miljöbalken och Plan- och bygglagen 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A7. Kvalitetsarbete 
A7.1.  Ansvar för det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannivå 

V Förvaltnings-
chef 

 Rätt att vidaredelegera 
uppgifterna 

Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

Redovisas vid bokslut 

A8. Övrigt 
A8.1.  Förtroendevaldas deltagande i 
kurser och konferenser 

V Ordförande Vice ordförande Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.2.  Anställdas deltagande i externa 
kurser och konferenser  

V Respektive chef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.3.  Fastställa förvaltningens organi-
sation 

V Förvaltningschef  Ej meddelande till styrelse/ 
nämnd 

A8.4.  Övriga ärenden som inte kan 
vänta på beslut vid kommande 
styrelsemöte/nämndmöte 

D Ordförande 1:e vice 
ordförande 
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Del B – nämndspecifik del för BUN 
Med ”utsedd ersättare för skolchef” under del A, menas bitr. skolchef 
 
 

Ärendegrupp 
Ärende 

D/V Delegat Ersättare Anmärkning 

 
B1. Övergripande beslut 
B1.1.  Ansvara för att alla rektorer 
får avsedd befattningsutbildning 
Skollagen 2 kap. 12§ 
 

V Skolchef 
 

Bitr. Skolchef Ej meddelande till BUN 

B1.2.  Ansvara för att lärare inom 
förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, 
gymnasium och vuxenutbildning 
har legitimation och är behörig för 
den undervisning de bedriver om 
de inte omfattas av något 
undantag från dessa krav 
Skollagen 2 kap. 13–14§§ och 
17–18§§ 
 

V Rektor 
 

Skolchef 
Verksamhetschef 
för förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 

Ej meddelande till BUN 

B1.3.  Genomföra introduktions-
period för anställd lärare eller 
förskollärare 
Skollagen 2 kap. 22a§ 
 

V Rektor 
 

Skolchef 
Verksamhetschef 
för förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Ej meddelande till BUN 

B1.4.  Ansvara för personalens 
kompetensutveckling 
Skollagen 2 kap. 34§ 

V 
 

Skolchef 
Bitr. Skolchef 
Rektor 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Bitr. Skolchef 
Skolchef 
Skolchef 
Skolchef 
 

Ej meddelande till BUN 

B1.5.  Besluta om anställning av 
obehörig lärare/förskollärare under 
längre tid än 6 månader 
Skollagen 2 kap. 19§ 
 

D Skolchef 
Verksamhetschef 
för förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 
 
 
 
 
 

Bitr. Skolchef 
 

Ej meddelande till BUN 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 
 
 

Sida 8 (18) 
 

B1.6.  Vidta åtgärder mot brister i 
verksamheten samt fastställa rutiner 
för att utreda klagomål mot 
utbildningen 
Skollagen 4 kap. 7–8§§ 

V Skolchef 
Bitr. Skolchef 
Rektor 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Bitr. Skolchef 
Skolchef 
Skolchef 
Skolchef 
 

Ej meddelande till BUN 

B1.7.  Upprätta plan mot kränkande 
behandling av elever samt utreda 
anmälda kränkningar och 
trakasserier och åtgärda dessa samt 
bedriva ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–8§§ och 10§ 
 

V Rektor 
 

Skolchef 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Statistik över 
kränkningsanmälningarna 
redovisas regelbundet i 
BUN 

B1.8.  Besluta om avstängning från 
plats i förskola, musikskola, 
fritidshem eller öppen 
fritidsverksamhet på grund av 
obetald avgift.  

V Bitr. Skolchef 
Rektor 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Skolchef 
Skolchef 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

För förskolan – beslut i 
samråd med 
verksamhetschef 
 
 
Beslutet ska avrapporteras 
i BUN 

B1.9.  Besluta om reducering av 
eller befrielse från avgift inom 
förskola, musikskola, fritidshem 
eller öppen fritidsverksamhet 

V Bitr. Skolchef 
Rektor 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Skolchef 
Skolchef 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

För förskolan – beslut i 
samråd med 
verksamhetschef 
 
 
Ej meddelande till BUN 

B1.10.  Besluta om 
amorteringsplan för skuld inom 
förskola, musikskola, fritidshem, 
eller öppen fritidsverksamhet 
 

V Bitr. Skolchef 
Rektor 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

Skolchef 
Skolchef 
Verksamhetschef för 
förskolan 
 
Utifrån sina olika 
ansvarsområden 
 

För förskolan – beslut i 
samråd med 
verksamhetschef 
 
 
Ej meddelande till BUN  
 

B1.11.  Ansvara för samt 
samordna och uppdatera 
förvaltningens krishanteringsplan 

V Skolchef Bitr. Skolchef Ej meddelande till BUN 
 
Principiella förändringar 
tas upp i BUN för beslut 
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B2. Beslut förskola 
B2.1.  Erbjuda och besluta om 
plats i förskolan 
Skollagen 8 kap. 12§ och 14§ 
 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

B2.2.  Besluta om barngruppernas 
sammansättning och storlek och 
ansvara för barnens miljö inom 
förskolan 
Skollagen 8 kap. 8§ 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

B2.3.  Besluta om mottagande av 
barn till förskolan från annan 
kommun 
Skollagen 8 kap. 13§ 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Beslut i samråd med 
verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

B2.4.  Besluta om tilläggsbelopp 
och bidrag för särskilt stöd 
rörande barn i extern 
förskoleverksamhet     
Skollagen 8 kap. 17§ och 21–23§ 
 

V Verksamhetschef 
för förskolan 

Skolchef Efter samråd med Skolchef 

Ej meddelande till BUN 

B2.5.  Ansvara för att förskolan 
medverkar till att barn med annat 
modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt 
modersmål 
Skollagen 8 kap. 10§ 
 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 

B2.6.  Besluta om mottagande av 
barn från annan kommun samt 
inhämta yttrande från denna. 
Skollagen 8 kap. 13§ 
 

D Verksamhetschef 
för förskolan 

Skolchef Ej meddelande i BUN 

B2.7.  Genomföra tillsyn över 
fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg 
Skollagen 26 kap. 4§ 
 

V Verksamhetschef 
för förskolan 

Skolchef Tillsynsrapport 
avrapporteras 
i BUN  

 

B2.8.  Ansvara för att följa upp 
resultaten inom förskolan, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra 
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4§ och 6–7§§ 
 

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 

B2.9.  Ansvara för att det inom 
förskolan bedrivs ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande 
behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§  

V Rektor Verksamhetschef för 
förskolan 

Ej meddelande till BUN 
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B2.10.  Fördela resurser till 
förskolorna efter barnens olika 
förutsättningar och behov 
Skollagen 2 kap. 10§ 
 

V Verksamhetschef 
för förskolan 

Skolchef Ej meddelande till BUN 

 
B3. Beslut förskoleklass 
B3.1.  Ansvara för att det inom 
förskoleklassen bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.2.  Ansvara för att anordna 
förskoleklass 
Skollagen 9 kap. 12§ 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.3.  Besluta om mottagande av 
barn från annan kommun samt 
inhämta yttrande från denna. 
Skollagen 9 kap. 13§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.4.  Besluta om placering vid 
skolenhet 
Skollagen 9 kap. 15§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.5.  Besluta om tilläggsbelopp 
och bidrag för särskilt stöd 
rörande barn i extern 
förskoleklass 
Skollagen 9 kap. 16§ och 19–
21§§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 

Ej meddelande till BUN 

B3.6.  Ansvara för att förskole-
klassen medverkar till att barn med 
annat modersmål än svenska får 
möjlighet att utveckla både det 
svenska språket och sitt modersmål 
Skollagen 9 kap. 10§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B3.7. Ansvara för att följa upp 
resultaten inom förskoleklassen, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra 
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4§ och 6–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 

B3.8.  Utreda och besluta om rätt till 
skolskjuts 
Skollagen 9 kap. 15b§ och 21a§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B4. Beslut fritidshem 

B4.1.  Ansvara för att det inom 
fritidshemmet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B4.2.  Erbjuda utbildning i 
fritidshem enligt författningarna 
Skollagen 14 kap. 3–8§§ och 11§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B4.3.  Ansvara för att 
elevgrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek och 
att eleverna erbjuds en god miljö 
Skollagen 14 kap. 9§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B4.4.  Besluta om placering i 
fritidshem och öppen verksamhet 
Skollagen 14 kap. 10§ 
Skollagen 25 kap. 4§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B4.5.  Besluta om tilläggsbelopp och 
bidrag för särskilt stöd rörande barn i 
externt fritidshem 
Skollagen 14 kap. 14§ och 15–17§§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 
 
Ej meddelande till BUN 

B4.6.  Ansvara för att följa upp 
resultaten inom fritidshemmet, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra 
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4§ och 6–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 
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B5. Beslut grundskola 
B5.1. Ansvara för att det inom 
grundskolan bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.2.  Besluta om mottagande i 
grundskola på försök av elev från 
grundsärskola eller specialskola. 
Skollagen 7 kap. 8§ 
 

V Rektor Bitr. Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.3.  Besluta om uppskjuten 
skolplikt 
Skollagen 7 kap. 10§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.4.  Genomföra prövning av 
skolpliktens förlängning 
Skollagen 7 kap. 13§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.5.  Genomföra prövning av 
skolpliktens upphörande 
Skollagen 7 kap. 14§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.6.  Genomföra prövning av rätten 
att slutföra skolgång när skolplikten 
upphört 
Skollagen 7 kap. 15–16§§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.7.  Ansvara för att eleverna 
fullgör sin skolgång och vid behov 
ålägga om detta 
Skollagen 7 kap. 21–22§§ 
 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.8.  Utreda och besluta om rätt till 
skolskjuts 
Skollagen 10 kap. 32§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.9.  Ansvara för att PRAO 
anordnas minst 10 skoldagar från 
och med åk 8 
Skollagen 10 kap. 8a§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.10.  Erbjuda lovskola till 
eleverna från och med åk 8 
Skollagen 10 kap. 23a-23e§§ 
 
 
 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B5.11.  Besluta om mottagande av 
elev från annan kommun samt 
inhämta yttrande från denna. 
Skollagen 10 kap. 25§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.12.  Besluta om tilläggsbelopp 
och bidrag för särskilt stöd rörande 
elever i extern grundskola     
Skollagen 10 kap. 34§ och 37–39§§ 
Skollagen 24 kap. 5§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 
 
Ej meddelande till BUN 

B5.13.  Besluta om och anordna 
utbildning i hemmet 
Skollagen 24 kap. 20–22§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.14.  Erbjuda och anordna 
språkval enligt författningarna 
Skolförordningen 9 kap. 5–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.15.  Erbjuda och anordna 
elevens val enligt författningarna 
Skolförordningen 9 kap. 8§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.16.  Erbjuda och anordna 
modersmålsundervisning för de 
elever som har rätt till detta 
Skollagen 10 kap. 7§ 
Skolförordningen 5 kap. 10§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.17.  Erbjuda 
studiehandledning på 
modersmålet till de elever som 
behöver det 
Skolförordningen 5 kap. 4§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B5.18.  Ansvara för att följa upp 
resultaten inom grundskolan, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra  
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4§ och 6–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 
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B6. Beslut gymnasieskola 
B6.1.  Ansvara för att det inom 
gymnasieskolan bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§  
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B6.2.  Besluta om ekonomiskt stöd 
till inackordering och resor 
Skollagen 15 kap. 32§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B6.3.  Besluta om tilläggsbelopp för 
elev i behov av omfattande särskilt 
stöd eller modersmålsundervisning 
Skollagen 16 kap. 54§ 
Skollagen 17 kap. 34§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 

Ej meddelande till BUN 

B6.4. Besluta om interkommunal 
ersättning och bidrag rörande 
gymnasieelever 
Skollagen 15 kap. 32§ och 40§ 
Skollagen 16 kap. 50–53 §§ 
Skollagen 17 kap. 23–26§§, 31–
35§§  
Skollagen 24 kap. 6-6a§§ 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B6.5 Besluta om avstängning av 
elev 
Skollagen 5 kap. 17–21§§ 
 

D Rektor Skolchef Meddelande till BUN 

 
B7. Beslut kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning i svenska för invandrare och 
särskild undervisning för vuxna 
B7.1.  Ansvara för att det inom 
verksamheterna bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka 
kränkande behandling 
Skollagen 6 kap. 6–10§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.2.  Besluta om avstängning av 
elev 
Skollagen 5 kap. 17–21§§ 
 

D Rektor Skolchef Meddelande till BUN 

B7.3.  Besluta om rätten att fullfölja 
utbildningen  
Skollagen 20 kap. 9§ 
 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B7.4.  Besluta om vissa avgifter 
inom kommunal vuxenutbildning 
Skollagen 20 kap. 7§ 
 

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.5.  Besluta om mottagande inom 
kommunal vuxenutbildning och 
utbildning i svenska för invandrare 
Skollagen 20 kap. 13-14§§,      
22-23§§ och 33§ 
  

D Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.6.  Besluta om interkommunal 
ersättning rörande kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna och svenska för 
invandrare 
Skollagen 20 kap.15§ 
 

V Rektor Skolchef Efter samråd med Skolchef 
 
Ej meddelande till BUN 

B7.7.  Ansvara för att de vuxna som 
har rätt till och önskar delta i 
vuxenutbildning och särskild 
undervisning för vuxna på 
grundläggande och gymnasial nivå 
får delta i sådan utbildning 
Skollagen 20 kap. 11–12§§ 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.8.  Ansvara för att utbildningen 
i svenska för invandrare finns 
tillgänglig i den omfattning som 
författningarna kräver 
Skollagen 20 kap. 24§ 
Skollagen 20 kap. 28–29§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.9.  Ansvara för att 
vuxenutbildningen, särskilda 
utbildningen för vuxna och 
utbildningen i svenska för 
invandrare är flexibel och möter 
varje elev utifrån dennes behov 
och förutsättningar 
Skollagen 20 kap. 2§ och 8§ 
Skollagen 20 kap. 24–25§§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.10.  Ansvara för att de 
arbetsformer som finns i 
undervisningen ger förutsättningar 
att nå målen och kunskapskraven 
Läroplan för vuxenutbildningen  
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.11.  Ansvara för att det 
arbetsplatsförlagda lärandet 
motsvarar de krav som ställs på 
utbildningen 
Förordning om vuxenutbildning     
2 kap. 27–28§§  

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B7.12.  Ansvara för att 
utbildningen inom 
vuxenutbildningen och särskilda 
undervisningen för vuxna är 
utformad så att den enskildes 
studier kan kombineras med andra 
studier eller förvärvsarbete 
Förordning om vuxenutbildning    
1 kap. 3§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.13.  Ansvara för att 
utbildningen inom 
vuxenutbildningen i svenska för 
invandrare är utformad så att den 
enskildes studier kan kombineras 
med studier inom andra 
skolformer 
Förordning om vuxenutbildning    
1 kap. 3§ 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN 

B7.14.  Ansvara för att följa upp 
resultaten inom utbildningen, 
dokumentera och analysera dessa, 
samt besluta om och genomföra 
nödvändiga utvecklingsåtgärder 
Skollagen 4 kap. 4 och 6–7§§ 
 

V Rektor Skolchef Redovisas i delårsbokslut 
och årsbokslut till BUN 

B7.15.  Söka och anordna 
utbildningar på yrkeshögskola  
 

V Rektor Skolchef I samråd med Skolchef 
 
Beslutet skall avrapporteras 
i BUN 
 

B7.16.  Inrätta och anordna 
uppdragsutbildningar 
 

V Rektor Skolchef I samråd med Skolchef 
 
Ej meddelande till BUN 
 

B7.17.  Erbjuda nationella kurser 
 
 
 
 

V Rektor Skolchef Ej meddelande till BUN  
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B8. Beslut grundsärskola 
 
B8.1.  Besluta om mottagande eller 
inte mottagande i grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 5 och 5b§§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.2.  Besluta om mottagande på 
försök i grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 8§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.3.  Besluta om integrering i 
grundskolan för elev i 
grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 9§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.4.  Besluta om integrering i 
grundsärskolan för elev i 
grundskolan 
Skollagen 7 kap. 9§ 
 

V Rektor för berörd 
skola 
 

Bitr. Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.5.  Besluta om uppskjuten 
skolplikt för elev i grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 10§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.6.  Besluta om att få börja 
grundsärskolan vid sex års ålder 
Skollagen 7 kap. 11a-11b§§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.7.  Genomföra prövning av 
skolpliktens förlängning och 
upphörande för elev i 
grundsärskolan 
Skollagen 7 kap. 13§ och 14§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.8.  Besluta om rätt till skolskjuts 
Skollagen 11 kap. 31–32§§ och 39§ 
 

V Bitr. Skolchef  Skolchef Ej meddelande till BUN 

B8.9.  Besluta om tilläggsbelopp och 
bidrag för särskilt stöd för elever i 
grundsärskolan 
Skollagen 11 kap. 33§ och 36–38§§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 
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B9. Beslut gymnasiesärskola 
B9.1.  Besluta om mottagande och 
antagning samt utskrivning från 
gymnasiesärskolan 
Skollagen 18 kap. 5–7§§ 
 

D Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

B9.2.  Besluta om rätt till skolskjuts 
Skollagen 18 kap. 30–31§§ och 
35§ 
 

V Bitr. Skolchef  Skolchef Ej meddelande till BUN 

B9.3.  Besluta om tilläggsbelopp och 
bidrag för särskilt stöd rörande 
elever i gymnasiesärskolan 
Skollagen 19 kap. 45–47§§ 
 

V Bitr. Skolchef Skolchef Ej meddelande till BUN 

 
 
 

-------------------------- 
 

Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer 
i samma ärenden/ ärendegrupper. 
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