
 

KALLELSE 

Datum Sida

2018-03-21 
 

 1(1) 

 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde 
 

 
Tid: onsdag 2018-03-28 klockan 14:00   
 
Plats: Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd, majoriteten träffas i 
nämndrummet och oppositionen i Stinsen (bun förvaltningen) 13:00  
 
 

 

Jenny Larsen  
Ordförande Elsebeth Sandén
 Sekreterare
 
Val av protokollsjusterare samt godkännande av dagordning 

Förslag på protokollsjusterare: Christer Holmgren (M)  

Tid och plats för justering:  bun förvaltningen onsdag 2018-04-04 

 
 

1. Ekonomi - uppföljning februari 2018 (au § 21) 
2. Elev- och barnomsorgssituationen (au § 22) 
3. Systematiskt kvalitetsarbete (au § 23) 
4. Gymnasievalet 2018 (au § 24) 
5. Budget 2019 (au § 25) 
6. LUNE – resa (au § 26) 
7. Motion – avgiftsfri frukost i årskurserna 1–9 (au § 28) 
8. Motion – Ergonomutbildning för produktionspersonal i buns 

kostorganisation  
9. Yttrande ansökningar fristående skolor  
10. Delegationsordning (au § 30) 
11. Delegationsärenden 
12. Information och övriga frågor  
 
 
 
 
 
  

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/009 

 

 

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                       1.                                         

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Ekonomi – Uppföljning februari 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande 
personalkostnader och konton med större avvikelser.  
 
Beslutsunderlag 
Preliminär ekonomirapport på utskottet 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 21 
 

 

 

  

 

 

 

 







 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/011 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                     2.                                      

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Elev- och barnomsorgssituationen 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola 
och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Elev- och barnomsorgsrapport mars 2018  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 22 
 

 

 















 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/010 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                         3.                                   

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anta ny arbetsgång för målprocess. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen och kvalitetsstrategen informera om ny arbetsordning 
gällande systematiskt kvalitetsarbete (SKA). 
Då det gäller det politiska arbetet lades tyngdpunkt i ärendet på kortsiktiga 
och långsiktiga mål och målkarta. Presenterade 10 mål som sammanfattar 
det statliga och kommunala uppdraget. Samtliga ska gälla över längre tid. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 23 

 

 





















 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/134 

 

 

 

                                                                                        

                                                                               4.                                    

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Gymnasievalet 2018 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informera om gymnasievalet 2018. Ger även en 
jämförelse med tidigare år. Påpekar att framför oss har verksamheten 
utmaningar med prioriterar och långsiktigt arbete.  
Ärendet diskuteras.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 24 beslut: 
Godkänna lämnad information 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
 

 





















 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/009 

 

  

 

                                                                               5.                                             

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Budget 2019 – Planeringsförutsättning   
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen vill diskutera framtid och ramar inför kommande år med 
utskottet. 
Berör befolkningsutveckling, spädningseffekter, nuläge, infrastruktur och   
resursfördelning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsmaterial  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 25 beslut: 
Godkänna lämnad information 
Ge presidiet och förvaltningschef i uppdrag att presentera arbetsmaterialet 
för budgetberedning i enlighet med den förda diskussionen. 
  
Förslag till beslut på sammanträdet 
. 
 



















































 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/109 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                     6.                                          

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

LUNE resa 
   
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att bekosta resa till LUNE dagen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förfrågan om ekonomiskt stöd till elevers resa till Lunds universitets 
Naturvetarshow (LUNE). Detta har nämnden givit ekonomiskt stöd åt i flera 
år.  
Exempel på syften för att delta: skapa intresse för NO ämnen, se experiment 
som inte är möjligt att göra på skolorna, skapa gemenskap med 
klasskamraterna och möjlighet att göra något tillsammans för de båda 
högstadieskolorna. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 26 
Ansökan 
 

 





 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2017/292 

 

 

 

                                                                                  7.                                            

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Motion – Avgiftsfri frukost i grundskolan i årskurs 1-9              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) har lämnat in en motion den 25 
september 2017 med förslag att Vaggeryds kommun erbjuder avgiftsfri 
frukost i grundskolan i årskurs 1-9. 
 
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
den 23 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunledningskontoret med motionen 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-07 § 107  
Tjänsteskrivelse  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 28 



 

 

Utredare Jimmy Lindberg 

jimmy.lindberg@vaggeryd.se 

Telefonnummer 0370‐67 83 71 

 

 

Datum 

2018‐ 

 

 

Tjänsteskrivelse 

Barn och utbildningsnämndens svar på avgiftsfri frukost i grundskolan årskurs 1‐9. 

Barn‐och utbildningsnämnden har ombetts yttra sig kring en motion från fullmäktigeledamot  

Klas Gustavsson (V) där han föreslår att Vaggeryds kommun erbjuder avgiftsfri frukost i grundskolan 

för årskurs 1‐9. 

Enligt motionären skulle en avgiftsfri frukost göra att man uppnår ett antal resultat hos eleverna som 

bidrar till bland annat ökat prestations‐och koncentrationsförmåga, ökad social gemenskap och 

etablera bra frukostrutiner. 

 

Barn och utbildningsnämndens svar 

Förvaltningen har på uppdrag av nämnden utrett frågan om avgiftsfri frukost i grundskolan för 

årskurs 1‐9 . Motionärens uppfattning om att en avgiftsfri frukost kan bidra till ovan nämnda effekter 

för våra elever delas av förvaltningen och detta är givetvis något som är eftersträvansvärt i vår 

verksamhet. 

Kostnadsuträkning 

Till dagens datum (2018‐03‐06) har vi inom verksamheten för årskurs 1 – 9 ett totalt antal om 1596 

elever. Av dessa har 464 i dagsläget fritidsplacering, där frukost redan ingår i avgiften för en större 

andel av barnen.  

Det gör att det totala antalet elever som därför ska erbjudas frukost utifrån motionens utgångspunkt 

som minst ökar med 1132 elever. Beroende på vilken andel av de 464 fritidshemsplacerade barnen 

som har placering med frukost kan denna siffra komma att öka. 

Den frukost som erbjuds idag kostar 9 kronor per portion och dag och ett läsår har 179 dagar där 

frukost ska erbjudas samtliga elever. 

Det ger en total kostnad för avgiftsfri frukost för årskurs 1 – 9 på cirka 1 824 000 kronor per år i ökad 

råvarukostnad.   

En avgiftsfri frukost för grundskolan bör även innefatta förskoleklass vilket ytterligare ökar antalet 

erbjudna frukostar per dag och en ökad kostnad med minst 62tkr kronor om året. 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Till detta tillkommer eventuella kostnader som är svåra att mäta innan en eventuell verksamhet har 

erbjudits. Förmodat kommer man behöva öka i personal då belastningen på den nuvarande 

personalen i tjänst riskerar att bli högre om fler elever äter frukost samtidigt vilket medför en högre 

personalkostnad.  

Rent logistiskt kommer det bli svårt att få till om närmare 1200 elever kan komma att äta frukost vid 

samma ungefär samma tid. 

Vi ser även ett problem med eventuellt matsvinn då de råvaror som erbjuds under en frukost måste 

finnas tillgänglig för alla, men hur stort antal elever som sedan nyttjar frukosten går inte att svara på. 

Kostenheten hade under 2017 ett positivt resultat på 165tkr vilket gör att en avgiftsfri frukost inte 

ryms inom befintlig budget. Om en sådan ska erbjudas krävs att ytterligare budget skjuts till för ökad 

råvarukostnad och en ordentlig utredning görs kring ökad personalkostnad, lokalhantering och 

eventuell matsvinn görs innan verksamheten erbjuds. 

 

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår utifrån ovan därför Barn‐och utbildningsnämnden att avslå 

motionen. 

 

 

Jimmy Lindberg 

Utredare 

Barn‐ och utbildningsförvaltningen 







 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2017/326 

 

 

 

                                                                                         8.                                         

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Motion – Ergonomiutbildning för produktionspersonal i 
barn- och utbildningsförvaltningens kostorganisation 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Förvaltningen föreslår nämnden att avslå motionen med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En motion har lämnats in av fullmäktigeledamoten Klas Gustavsson (V) 
med förslag att: 

 Vaggeryds kommun genomför Ergonomiutbildning för 
produktionspersonal i barn- och utbildningsförvaltningens 
kostorganisation. 

 Utbildningen ska genomföras med skyddsombud från det 
fackförbund som är avtalsslutande part vid arbetsplatsen. 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 
den 6 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss 
Motionen. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-12-05 § 124 beslut: 
Förvaltningen får uppdrag att utreda motionen och ge ett svarsförslag till 
utskottet. 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-21 

 

 









 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/131 

 

 

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                    9.                                           

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Yttrande ansökningar fristående gymnasieskolor 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då ansökan kommit med kort utredningstid, så har utskottet bestämt att det 
kommer upp direkt till nämnden. 
Förvaltningen lämnar ett förslag till yttrande gällande ansökningar från 
fristående gymnasium: 

 ThorenGruppen om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Thoren Buisness 
School Jönköping i J kpg kommun (38-2018:939) Dnr 2018/131 

 ThorenGruppen om godkännande som huvudman för en utökning av 
en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Jönköping 
i J kpg kommun (32-2018:910) Dnr. 2018/136 

 Plusgymnasiet AB om godkännande som huvudman för en utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Plusgymnasiet i 
Jönköping i J kpg kommun (32-2018:1129) Dnr. 2018/137 

 Ansökan från Academy of X and Business Education Jönköping om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Academy of X i Jönköpings kommun (32-
2018:1131) Dnr. 2018/138 

 Academy of X and Business Education Jönköping om godkännande 
som huvudman för särskild variant av gymnasieskola vid 
gymnasieskolan Academy of X i Jönköpings kommun (32-
2018:1142) Dnr. 2018/139 

 Academy of X and Business Education Jönköping om godkännande 
som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Academy of X i Jönköpings kommun (32-
2018:1163) Dnr. 2018/140 

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 31 under 
information. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden  2018-03-28 § 2018/004 

 

 

 

                          9.             

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Delegationsförteckning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna den reviderade 
delegationsförteckningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen presenterar förslag på delegationsförteckningen utifrån den 
nya organisationen inom buns verksamhet. 
Förvaltningen fick av nämnden 2018-02-28 återremittering av ärendet då det 
uppmärksammades några fler ändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad delegationsförteckning. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-06 § 16 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 12 
Nytt förslag till reviderad delegationsförteckning. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-13 § 30 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
       

Barn- och utbildningsnämndens 
 

delegationsförteckning 
 

Bun 2018/001 
 
 
 
 

Gällande fr.o.m.  
 28 - 03 - 2018 

    
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28



 2 (45) Barn- och utbildningsnämnden     Delegationsförteckning 
       2018-03-28 

 
 

Nämnddelegering 
 

I kommunallagens (KL) 6 kap 33-38 §§ regleras hur beslutanderätt för kommunal verksamhet får delegeras. 
 

33 § KL 
En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. 

 
 
Delegeringsförbud 

 
34 § KL 
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

 
1.   ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2.   framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3.   ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 
4.   vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

 
Möjligheterna att delegera beslutanderätten kan begränsas genom särskilda författningar. 

 
Inom det tillåtna området avgör respektive nämnd i vilken utsträckning de delegationsmöjligheter som lagen medger ska utnyttjas. 

 
Jävsregler 

 
Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta vid handläggningen. Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen 6 kap 24-27 §§ samt i 
förvaltningslagen 11-12 §§. Om någon delegat är jävig överlämnas ärendet för avgörande till närmaste chef. 

 
 
Blandad delegering 

 
Blandad delegering (förtroendevald och tjänsteman) är inte tillåten. Nämnden får inte heller uppdra till två eller flera förtroendevalda att besluta tillsammans. 

 
 
Laglighetsprövning 

 
Beslut fattade med stöd av delegation sker på Barn- och utbildningsnämndens vägnar och har samma rättsverkan som nämndens egna beslut och kan 
överklagas av alla kommunmedlemmar genom laglighetsprövning. 



 3 (45) Barn- och utbildningsnämnden     Delegationsförteckning 
       2018-03-28 

 
 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet blivit justerat. 
Förvaltningsrätten prövar beslutets laglighet, inte dess lämplighet. 

 
Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur beslut ska överklagas. Då blir det fråga om förvaltningsbesvär, som 
regleras i förvaltningslagen. Endast den som beslutet angår får överklaga. Besvärstiden är tre veckor från det att parten fick del av beslutet och det ska finnas 
upplysningar om hur beslutet kan överklagas. Besvärsinstansen prövar hela ärendet, både lagligheten och lämpligheten. Besvären lämnas till den kommunala 
myndighet som har fattat beslutet. 

 
De ärendetyper som överklagas med förvaltningsbesvär har i förteckningen markerats med ett F samt aktuell besvärsinstans, (F) Förvaltningsrätten eller (Ö) 
Skolväsendets Överklagandenämnd. 

 

Delegationsförteckningens disposition 
 

Delegationsförteckningen har följande disposition: 
 
 Innehåll      

A. Allmänna delegationsregler      
B. Personal             
C. Ekonomi  
D. Förskoleverksamhet 
E. Förskoleklass 
F. Grundskola 
G. Grundsärskola  
H. Fritidshemsverksamhet 
 I.  Gymnasieskola 
J. Gymnasiesärskola  
K. Kommunal vux, Särvux               
L. Svenskundervisning för invandrare (SFI) 
M. Diskriminering och annan kränkande  
     behandling av barn och elever 
N. Övriga ärenden 
O. Generalklausul 



 4 (45) Barn- och utbildningsnämnden     Delegationsförteckning 
       2018-03-28 

 
 

DEL A – ALLMÄNNA DELEGATIONSREGLER 
 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande samt befattningshavare hos nämnden får, enligt delegationsförteckningen, besluta om ärenden på nämndens vägnar. 
Samma befogenhet som den nämnda befattningshavare har, får överordnad befattningshavare om delegaten överlämnar ärendet dit eller om delegaten är 
frånvarande och ett beslutsfattande inte kan vänta. Den delegerade beslutsrätten gäller även nyanställda och befattningshavare som inte är tillsvidareanställda. 

 
Varje befattningshavare ska följa författningens bestämmelser och de riktlinjer som nämnden utfärdat. Beslutsfattare ska se till att nödvändiga anslag finns för de 
kostnader som kan uppstå på grund av beslutet. 

 
Delegat ska – där så finns angivet – genomföra samverkan med de fackliga organisationerna innan beslut fattas i ärendet. Vid oenighet i samverkansgrupp kan 
arbetstagarorganisationen begära att arbetsgivaren fullgör sin förhandlingsskyldighet enligt MBL i sin helhet. 

 
Det förutsätts att ett ärende normalt ska avgöras på lägsta beslutsnivå. Ärenden av prejudicerande eller principiell natur ska beslutas av nämnden. Överläggning 
inom ledningsgrupp eller presidieöverläggning är ett samrådsförfarande och ersätter inte ett beslutsfattande. 

 
Om ett beslut är av intresse för mer än en enhet förutsätts att samråd sker. 

 
Beslut ska i princip anmälas till nämnden nästa sammanträde. Beslut i ärendegrupper som är markerade med (X) ska alltid skickas till utbildningsförvaltningens 
diarium som ser till att beslutet anmäls till nämnden. 

 
Ärenden markerade med (V) är normalt verkställighetsärenden och behöver inte anmälas. Verkställighetsärenden som gränsar till beslutsfattande har ändå tagits 
med i delegationsförteckningen för att förtydliga ansvarsförhållanden. 

 
Med närmaste arbetsledare menas arbetsledare på lägst rektor/förskolechef (eller motsvarande) nivå. 
 
Ärendetyper där beslutanderätten enligt lag eller förordning har lagts på förskolechef/rektor finns i bilaga 1 till delegationsordningen. De ska dock inte anmälas till 
nämnden. 

 



Barn- och utbildningsnämnden      
          2018- 
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 Delegationsförteckning 

 
DEL B – PERSONAL 

Innan nyanställning sker ska alltid personalenheten kontaktas för kontroll om någon anmält företrädesrätt till återanställning enligt LAS. 
 
Inrättande av tjänster 

 
1 Inrättande och avvecklande av tjänst som omfattas av 

det verksamhetsrelaterade resursfördelningssystemet 
(V) 

 
Närmast arbetsledare efter samråd med personalchef  

Utbildningsenhet 

 
2 Hos förvaltningen centralt begära 

inrättande eller avvecklande av en övrig 
typ av tjänst (V) 

 
3 Inrättande/avvecklande av tjänst av en 

tjänst under löpande budgetår   
 
4 Inrättande av tjänst som förstelärare  

 /lektor    

Närmast arbetsledare efter samråd, verkställs av 
personalchefen 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Förvaltningschef

Centralt 
 
 

 
Återbesättande av tjänst

5 Beslut om återbesättning av tjänst i övriga fall (V) Rektor/förskolechef efter samråd med personalchef  Centralt 
 

Tillsvidareanställning samt visstidsanställning över 6 mån 
 
  6 Förvaltningschef                Kommunstyrelsen efter samråd          Centralt 
 

7 Verksamhetschef, kostchef (X) Förvaltningschef efter samråd med presidiet och personalchef Centralt

  8         Rektor, förskolechef, utredare (X)                        Verksamhetschef efter samråd med förvaltningschef       Centralt 
 
  9  Personal vid förvaltningen centralt (X)                        Närmaste arbetsledare efter samråd med högre chef       Centralt 
    
10 Övrig personal inom resp. område (X)              Rektor/förskolechef och kostchef          Centralt 
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 Delegationsförteckning 

 
11 Förstelärare/lektor  
 
12 Lärarpersonal utan erforderlig legitimation (X) SkolL 2 kap 

20 § 

Verksamhetschef efter förslag av rektor   
 
Verksamhetschef efter förslag av rektor   - 

 
Vid förvaltningsövergripande behov av 
omställning/övertalighet samt enligt LAS krävs 
samråd med personalchef. 

 
Visstidsanställning högst 6 mån samt tjänstgöringsgrad lägre än 100 % i mer än 6 mån 

 
13 Förvaltningschef (X) Kommundirektör - 

 
14 Tillförordnad förvaltningschef, upp till 5 veckor (X) Förvaltningschef -

  15 Rektor, förskolechef (X) Verksamhetschef - 
 

16 Övrig personal vid centrala förvaltningen (X) Förvaltningschef - 
 

17 Lärarpersonal utan erforderlig legitimation (X) SkolL 2 kap 
18-20 § 

Verksamhetschef efter förslag av rektor   - 

 
18 Övriga arbetstagare (X) Närmaste arbetsledare -  

 
 

Beslut om tjänsteställe 
 

19 Beslut om tjänsteställe för rektor/förskolechef (X) Verksamhetschef Centralt 
 
 



Barn- och utbildningsnämnden      
          2018- 

7 (45) 

ÄRENDEGRUPPER LAGRUM BESLUTANDE BESVÄR DIARIEFÖRS 

 Delegationsförteckning 

 
20 Inom befintlig budget disponera tjänster inom den 

centrala administrationen (V) 
Förvaltningschef Centralt 

 
Löneredovisning 

 
21 Bestyrkande av övertid och andra lönepåverkande 

uppgifter samt attest av körjournal (V) 
Närmaste arbetsledare - 

 
Tjänstledighet hel eller partiell 

 
22 Bevilja tjänstledighet, hel (V) 

 
- Förvaltningschef Kommundirektör - 

 
- Övrig personal (högst 12 mån) Närmaste arbetsledare - 

 
- Övrig personal (mer än 12 mån) Personalchef - 

 
23 Bevilja tjänstledighet, partiell (V) Närmaste arbetsledare - 

 
24 Bevilja ledighet för facklig verksamhet (V) Personalchef - 

 
25 Bevilja föräldraledighet (V) Närmaste arbetsledare - 

 
26 Bevilja tjänstledighet för utbildning som är förenad 

med löneförmån (V) 
 

Semester 
 

27 Fastställa semester enligt 12 § semesterlagen 
(huvudsemester) samt annan semester (V) 

Förvaltningschef efter förslag från närmaste arbetsledare - 

 
- Förvaltningschef Kommundirektör 
 - 
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 Delegationsförteckning 

 
            - Övriga Närmaste arbetsledare - 
 

Diverse personaladministrativa ärenden  
 

28 Deltagande i kurser och konferenser (V) Närmaste arbetsledare med budgetansvar Centralt resp. 
utbildningsenhet 

 
29 Beslut om tjänsteresor inom Sverige och Norden (X) Närmaste arbetsledare med budgetansvar Centralt resp. 

utbildningsenhet 
 

30 Bevilja tjänsteresor utanför Norden (V) Förvaltningschef Centralt 
 

31 Upprätta yttrande i frågor om särskild avtalspension 
(V) 

Personalchef - 

32 Pensionering och yttranden angående kvarstående i 
tjänst efter 67 år (V) 

Personalchef - 

 
33 Ökning av sysselsättningsgrad inom tillgänglig 

personalbudget (V) 
Närmaste arbetsledare - 

 
34 Förkortning av uppsägningstid (V) Närmaste arbetsledare efter samråd med personalchef - 

 
35 Entlediga befattningshavare på egen begäran 

 
- Arbetstagare (ej förvaltningschef) (V) Närmaste arbetsledare - 

 
- P g a pensionering (V) Närmaste arbetsledare - 

 
36 Försätta arbetstagare ur tjänst eller avstänga från 

tjänstgöring, utfärda varning (X) 
Personalchef Centralt 

 
37 Utfärda arbetsgivarintyg (V) Personaladministratör - 

 
38 Utfärda tjänstgöringsbetyg/intyg (V) Närmaste arbetsledare, intyg personalenheten - 



Barn- och utbildningsnämnden      
          2018- 

9 (45) 

ÄRENDEGRUPPER LAGRUM BESLUTANDE BESVÄR DIARIEFÖRS 

 Delegationsförteckning 

 
39 Uppsägning på grund av personliga skäl, avsked av 

tillsvidareanställd (X) 
LAS 7 § resp. 
18 § 

Personalchef, efter samråd med 
förvaltningschef  

Centralt 

 
40 Varsel/besked om tidsbegränsad anställnings 

upphörande (V) 
LAS 15 § Personalchef Centralt 

 
41 Lönesättning vid nyanställning av arbetstagare (ej  - 

ledningsgruppspersonal) (V) Närmaste arbetsledare efter samråd med personalchef 
 

42 Beslut i personalvårdsärenden som ej kunnat lösas 
inom linjeorganisationen (V) 

 
- Förvaltningschef Ordföranden Centralt 

 
- Övrig personal Personalchef Centralt 

 
43 Tjänsteköpsavtal, avtal med konsulter m.m. (X) Förvaltningschef, rektor/förskolechef efter samråd 

med personalchef 
Centralt 

 
44 Tjänsteköpsavtal, avtal med behandlingshem m.m. 

vad avser personal (X) 
Förvaltningschef efter samråd med personalchef Centralt 

 
45 Tjänsteköpsavtal, avtal med behandlingshem m.m. 

vad avser elever (X) 
Verksamhetschef Centralt 

 
46 Beslut om tillfällig stängning av arbetsplats 

(på grund av naturhinder och dylikt) (V) 
Förvaltningschef 
Rektor/förskolechef efter samråd med 
förvaltningschef 

Centralt 
Utbildningsenhet 

 
47 Godkännande av anställds bisyssla (V) Närmaste arbetsledare efter samråd med personalchef Centralt resp. 

utbildningsenhet 
 
48 Bevilja distansarbete Närmaste chef
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DEL C – EKONOMI 

 
1 Inköp av varor och tjänster som belastar 

investeringsbudgeten (V) 
Förvaltningschefen - 

 
2 Inköp av varor och tjänster som belastar 

verksamhetsbudgeten (V) 
Attestberättigad - 

 
3 Rätt att inom befintliga ombudgeteringsregler göra 

ombudgetering inom en verksamhet (tre positioner i 
kontoplanen) under förutsättning av att verksamheten 
ej påverkas (V) 

Attestberättigad efter samråd med förvaltningsekonom Centralt resp. 
utbildningsenhet 

 
4 Rätt att inom befintliga ombudgeteringsregler göra 

ombudgetering mellan verksamheter (två positioner i 
kontoplanen) under förutsättning av att 
verksamhetens inriktning ej påverkas (V) 

Förvaltningsekonom efter samråd med förvaltningschef Centralt 

 
5 Ansöka om ombudgetering mellan verksam- 

hetsbudget och investeringsbudget samt mellan 
investeringsprojekt inom investeringsbudgeten (V) 

Förvaltningsekonom efter samråd med förvaltningschef 
 Centralt 

 
6 Rätt att disponera medel ur enheten resultatfond (X) Rektor/förskolechef, kostchef efter beslut av 

förvaltningschef 
Centralt 

 
7 Utse attestant och utanordnare (kompletterande 

beslut) (X) 
Verksamhetschef efter förslag av förvaltningsekonom Centralt 

 
8 Rätt att begära ersättning ur kommunens anslag för 

självrisker (V) 
Ekonomisekreterare/Försäkringsansvarig på kommunkansliet Centralt 

 
9 Reglering av skadestånd enligt skadeståndslagen 

jämte utbetalning av ersättningsbelopp utifrån särskild 
förlikning (X) 

Ekonomisekreterare/Försäkringsansvarig på kommunkansliet Centralt 

 
10 Avskrivning av fordran i samband med stöld (X) Ekonomisekreterare/Försäkringsansvarig på kommunkansliet Centralt 



Barn- och utbildningsnämnden      
          2018- 

11 (45) 

ÄRENDEGRUPPER LAGRUM BESLUTANDE BESVÄR DIARIEFÖRS 
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11 Beslut om ersättning till elev eller personal för skadad 

eller stulen personlig egendom (X) 
Ekonomisekreterare/Försäkringsansvarig på kommunkansliet Centralt 

 
12 Utdelning från av barn- och utbildningsnämnden 

disponerade fonder (X) 
Förvaltningschef Centralt 

 
13 Rätt att utkvittera värdeförsändelser (V) Personal utsedd av lägst rektor/förskolechef  Centralt 

 
14 Krav mot andra huvudmän (V) Förvaltningsekonom Centralt 

 
15 Rekvisition av statsbidrag (V) Förvaltningsekonom Centralt 

 
16 Ingående respektive uppsägning av hyresavtal/- 

internkontrakt med fastighetskontoret inom 
fastställd lokalplan (X) 

Förvaltningsekonom efter samråd med förvaltningschef Centralt 

 
17 Ingående respektive uppsägning av serviceavtal 

m.m., exempelvis städning (V) 
Förvaltningsekonom efter samråd med förvaltningschef Centralt resp. 

utbildningsenhet 
 

18 Andrahandsuthyrning av matsalar (V) Kostchef/husmor efter samråd med 
rektor/förskolechef 

Utbildningsenhet 

 
19 Andrahandsuthyrning av övriga lokaler (V) Rektor/förskolechef Utbildningsenhet 
 
 
20  Beslut om att avyttra inventarier (V) Rektor/förskolechef, kostchef efter samråd med ekonomienheten - 
 
21.     Vid ren försäljning – inom resp. områdes inventarieförteckning 

< 1 basbelopp Förvaltningschef, rektor/förskolechef, kostchef – efter samråd med ekonomienheten 
 

22. Vid ren försäljning – inom resp. områdes inventarieförteckning Arbetsutskottet 
1 - 5  basbelopp  
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 Delegationsförteckning 

 
 

24 
 

Beslut i fråga om befrielse eller reducering av avgift 
för plats inom förskola/fritidshemsverksamhet eller 
pedagogisk omsorg, dock ej barn i behov av särskilt 
stöd enligt SkolL 8 kap. 7 § (X) 

  

Verksamhetschef efter framställning från 
vederbörande rektor/förskolechef 

  

Centralt 

 

25 
 

Beslut i fråga om av- eller nedskrivning av fordran för 
plats inom förskola/fritidshemsverksamhet eller 
pedagogisk omsorg (X) 

  

Verksamhetschef efter framställning från 
vederbörande rektor/ förskolechef 

  

Centralt 

 

26 
 

Beslut om extra medelstilldelning till enstaka 
utbildningsenheter (X) 

  

Verksamhetschef efter samråd med områdeschef o 
förvaltningsekonom  

  

Centralt 

 

27 
 

Bevilja bidrag till elever i samband med utlandsstudier 
(X) 

  

Förvaltningschef   

Centralt 

 

28 
 

Bevilja resor för elever och personal för utlandsresor 
(X) 

  

Förvaltningschef efter framställande av rektor   

Centralt 

 

29 
 

Rätt att teckna avtal (= riktlinjer) med kommunala 
förskolor, grundskolor och fritidshem (X) 

  

Förvaltningschef   

Centralt 

 

30 
 

Rätt att teckna samverkansavtal med andra 
kommuner (X) 

  

Förvaltningschef   

Centralt 

 

31 
 

Beslut om bidrag (grundbelopp) till fristående förskola 
(X) 

 

SkolL 8 kap 
21, 22 § 

 

Förvaltningschef efter samråd med 
förvaltningsekonom  

 

F (F) 
 

Centralt 
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 Delegationsförteckning 

 

32 Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) exkl. 
modersmålsstöd till fristående förskola (X) 

SkolL 8 kap 
21, 23 §§ 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

F (F) Centralt 

 

33 
 

Beslut om bidrag (grundbelopp) till fristående 
förskoleklassverksamhet (X) 

 

SkolL 9 kap 
19, 20 §§ 

 

Förvaltningschef efter samråd med 
förvaltningsekonom  

 

F (F) 
 

Centralt 

 

34 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) exkl. 
modersmålsstöd till fristående 
förskoleklassverksamhet (X) 

 

SkolL 9 kap 
19, 21 §§ 

 

Förvaltningschef efter samråd med 
förvaltningsekonom  

 

F (F) 
 

Centralt 

 

35 
 

Beslut om bidrag (grundbelopp) till fristående 
grundskola (X) 

 

SkolL 10 kap 
37, 38 §§ 

 

Förvaltningschef efter samråd med 
förvaltningsekonom  

 

F (F) 
 

Centralt 

 

36 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) exkl. 
modersmålsstöd till fristående grundskola (X) 

 

SkolL 10 kap 
37, 39 §§ 

 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

37 
 

Beslut om bidrag (grundbelopp) till fristående 
grundsärskola (X) 

 

SkolL 11 kap 
36, 37 §§ 

 

Förvaltningschef efter samråd med 
förvaltningsekonom och särskolesamordnare 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

38 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) exkl. 
modersmålsstöd till fristående grundsärskola (X) 

 

SkolL 11 kap 
36, 38 §§ 

 

Verksamhetschef efter samråd med 
särskolesamordnare 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

39 
 

Beslut om bidrag (grundbelopp) till enskilt fritidshem 
(X) 

 

SkolL 14 kap 
15, 16 §§ 

 

Förvaltningschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

40 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) till enskilt fritidshem 
(X) 

 

SkolL 14 kap 
15, 17 §§ 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

41 
 

Beslut om bidrag (grundbelopp) till enskilt bedriven 
pedagogisk omsorg (X) 

 

SkolL 25 kap 
11, 12 §§ 

 

Förvaltningschef efter samråd med 
förvaltningsekonom  

 

F (F) 
 

Centralt 

 

42 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) till enskilt bedriven 
pedagogiks omsorg (X) 

 

SkolL 25 kap 
11, 13 §§ 

 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

43 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) beträffande 
modersmålsstöd till fristående förskola (X) 

 

SkolL 8 kap 
21, 23 §§ 

 

Verksamhetschef efter samråd 
med förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Utbildningsenhet 
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 Delegationsförteckning 

 

44 Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) beträffande 
modersmålsundervisning fristående förskole- 
klassverksamhet (X) 

SkolL 9 kap 
19, 21 §§ 

Verksamhetschef efter samråd 
med förvaltningsekonom 

F (F) Utbildningsenhet 

 

45 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) beträffande 
modersmålsundervisning till fristående grundskola (X) 

 

SkolL 10 kap 
37, 39 § 

 

Förvaltningschef efter samråd 
med verksamhetschef 

 

F (F) 
 

Utbildningsenhet 

 

46 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) beträffande 
modersmålsundervisning till fristående grundsärskola 
(X) 

 

SkolL 11 kap 
36, 38 § 

 

Förvaltningschef efter samråd 
med verksamhetschef 

 

F (F) 
 

Utbildningsenhet 

  47 Avtal om familjecentral                Verksamhetschef, förskola            Centralt 
 
 
Ekonomi – gällande enbart Fenix 
 

 

48 
 

Beslut om fördelning av anslag för lokalanpassning 
(X) 

  

Rektor   

Centralt 

 

49 
 

Beslut om gymnasieelever resor (X)   

Rektor   

- 
 

50 
 

Beslut om interna resor för gymnasieelever (V)   

Rektor   

- 
 

51 
 

Beslut om inackorderingsstöd för gymnasieelever 
(X) 

 

SkolL 15 kap 
§ 32 

 

Verksamhetschef 
 

F (F) 
 

Centralt 

 

52 
 

Rätt att teckna avtal vid uppdragsutbildning (X)   

Verksamhetschef   

Centralt resp. 
Gymnasieskola 

 

53 
 

Beslut om bidrag till elever i samband med 
utlandsstudier (X) 

  

Rektor   

Centralt 
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54 Beslut om bidrag till elever i samband med 
folkhögskolestudier (X) 

 Verksamhetschef  Centralt 

 

55 
 

Avge yttrande i ärende till kommunstyrelsens 
ledningsutskott angående upphandling av 
vuxenutbildning (V) 

  

Verksamhetschef   

Centralt 

 

 56 
 

Beslut om fördelning av medel för vuxenutbildning 
(X) 

  

Verksamhetschef   

Centralt 

 

57 
 

Beslut om bidrag (grundbelopp) till fristående 
gymnasieskola avseende nationellt program eller 
introduktionsprogram (X) 

 

SkolL 16 kap 
52,53§§ 
SkolL 17 kap 
31,32-33, 35 
§§ 

Förvaltningschef efter samråd med 
förvaltningsekonom o rektor 

 

F (F) 
 

Cetralt 

 

58 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) exkl. 
modersmålsundervisning till fristående 
gymnasieskola avseende nationellt program eller 
introduktionsprogram (X) 

 

SkolL 16 kap 
52,54 §§ 
SkolL 17 kap 
31,34 §§ 

 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

59 
 

Beslut om bidrag (grundbelopp) till fristående 
gymnasiesärskola (X) 

 

SkolL 19 kap 
25, 26 §§ 

 

Förvaltningschef efter samråd med 
särskolesamordnare 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

60 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) exkl. 
modersmålsundervisning till fristående 
gymnasiesärskola (X) 

 

SkolL 19 kap 
25,27 §§ 

 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

61 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) beträffande 
modersmålsundervisning till fristående gym- 
nasieskola avseende nationellt program eller 
introduktionsprogram (X) 

 

SkolL 16 kap 
52,54 §§ 
SkolL 17 kap 
31,34 §§ 

 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Utbildningsenheten 

 

62 
 

Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) beträffande 
modersmålsundervisning till fristående 
gymnasiesärskola (X) 

 

SkolL 19 kap 
25,27 §§ 

 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom 

 

F (F) 
 

Utbildningsenheten 
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63 Beslut om tilläggsbelopp (motsvarande) beträffande 

elev i behov av särskilt stöd vid kommunal 
gymnasieskola (X) 

Verksamhetschef efter samråd med 
förvaltningsekonom    
                                                     

 
64 Beslut om ersättning till gymnasieskola för elev                                   Verksamhetschef i samråd med förvaltningschef 
          som går ett fjärde år (X)
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DEL D – FÖRSKOLEVERKSAMHET/PEDAGOGISK OMSORG 

Barngrupp 

1 Beslut om fördelning av medel (V) Verksamhetschef  Centralt 
 

Placeringsbeslut 
 

2 Beslut om placering i förskoleverksamhet/pedagogisk 
omsorg med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller 
studier – inom ramen för Bun:s riktlinjer eller barnets 
egna behov (V) 

SkolL 8 kap 5 
§ 

Förskolechef efter samråd med assistent - 

 
3 Beslut om placering i förskoleverksamhet/pedagogisk 

omsorg för barn som av fysiska, psykiska eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling (X) 

SkolL 8 kap 
7 § 

Förskolechef i samråd med specialpedagog Centralt 

 
4 Beslut om placering av barn som inte har fyllt 1 år (V) Förskolechef efter samråd med assistent  Centralt

5 Beslut om jämkning av avgift enligt förslag från 
socialförvaltningen (V) 

Förskolechef efter samråd med assistent Centralt 

 
6 Beslut om förskoleplats med anledning av placering 

med stöd av skollagen 8 kap 7 § (V) 
SkolL 8 kap 
7 § 

Förskolechef efter samråd med assistent Centralt 

 
7 Beslut om uppsägning av plats på grund av bristande 

betalning (X) 
Verksamhetschef efter samråd med förvaltningschef Centralt 
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 Delegationsförteckning 

 

8 Beslut om uppsägning av tilldelad plats på grund av 
att den inte nyttjats under tre månader (X) 

 Verksamhetschef  Centralt 

 

9 
 

Beslut om modersmålsstöd (V) 
 

SkolL 8 kap 
10 § 

 

 Verksamhetschef   

Utbildningsenhet 

  

Övriga ärenden     
 

10 
 

Mottagande av barn från annan kommun inom 
förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg (X) 

 

SkolL 8 kap 
13 § 

 

Verksamhetschef   

Centralt 

 

11 
 

Medgivande av plats i annan kommuns 
förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg 
(X) 

 

SkolL 8 kap 
12 § 

Verksamhetschef   

Centralt 

      

 

12 
 

Beslut om anmärkning i samband med tillsyn vid 
fristående förskola (X) 

 

SkolL 26 kap 
11 § 

 

Verksamhetschef   

Centralt 

 
13 

 
Beslut om föreläggande i samband med tillsyn vid 
fristående förskola (dock ej om förenat med vite) (X) 

 
SkolL 26 kap 
10 § 

 
Verksamhetschef 

  
Centralt 

 

14 
 

Beslut om att avstå från ingripande i samband med 
tillsyn vid fristående förskola (X) 

 

SkolL 26 kap 
12 § 

 

Verksamhetschef   

Centralt 

 

15 
 

Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud för fristående 
förskola (X) 

 

SkolL 26 kap 
18 § 

 

Verksamhetschef efter samråd med förvaltningschef 
 

F(F) 
 

Centralt 
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 Delegationsförteckning 

 

 
DEL E – FÖRSKOLEKLASS 
 
Elevgrupp 

 

1 
 

Beslut om fördelning av medel (V)  
 

Verksamhetschef  
 

Centralt 

 
 

Placeringsärenden 
 

2 
 

Fördelning av barn på skolenheter (V)  
 

Rektor efter samråd med förskolechef  
 

Utbildningsenhet 
 

3 
 

Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar (V) 

 

SkolL 9 kap 
15 § 1 st 

 

Rektor  
 

Utbildningsenhet 

 

4 

 

Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar med anledning av 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen (V) 

 

SkolL 9 kap 
15 § 2 st 

 

Rektor 
 

F(Ö) 
 

Utbildningsenhet 

 

5 
 

Mottagande av barn som börjar i förskoleklass vid fem 
års ålder efter begäran från vårdnadshavare (V) 

 

SkolL 9 kap 
5 § 

 

Rektor vid mottagande enhet  
 

Utbildningsenhet 

 
 

Övriga ärenden     

 

6 
 

Mottagande av barn från annan kommun inom 
förskoleklassverksamhet (X) 

 

SkolL 9 kap 
13 § 

 

Verksamhetschef 
 

F(Ö) 
 

Centralt 

 

7 
 

Medgivande av plats i annan kommuns förskole- 
klassverksamhet (X) 

 

SkolL 9 kap 
12 § 

 

Verksamhetschef  
 

Centralt 

 

8 
 

Beslut om modersmålsstöd (V) 
 

SkolL 9 kap 
10 § 

 

Rektor  
 

Utbildningsenhet 
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 Delegationsförteckning 

 
 

 
DEL F – GRUNDSKOLA 
 
Elevgrupp 

 

 

1 
 

Beslut om fördelning av medel ur områdesresurs (V)  
 

Verksamhetschef  
 

Centralt 

 
 

Placeringsärenden 
 

2 
 

Framställan om mottagande av elev till 
grundsärskola/specialskola (V) 

 

SkolL 7 kap 
5, 6 §§ 

 

Rektor  
 

Utbildningsenhet 

 

3 
 

Fördelning av elever på skolenheter (V) 
 

SkolL 10 kap 
29 § 

 

Rektor  
 

  

 

4 
 

Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar (V) 

 

SkolL 10 kap 
30 § 1st 

 

Rektor  
 

Utbildningsenhet 

 

5 

 

Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar med anledning av 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen (V) 

 

SkolL 10 kap 
30 § 2 st 

 

Rektor 
 

F(Ö) 
 

Utbildningsenhet 

 

6 
 

Påbörjande av skolgång i grundskola vid 6 års ålder 
(V) 

 

SkolL 7 kap 
11 § 

 

Rektor vid mottagande skola  
 

Utbildningsenhet 

 

7 
 

Påbörjande av skolgång i grundskola vid 8 års ålder 
(X) 

 

SkolL 7 kap 
10 § 2 st 

 

Rektor vid mottagande skola 
 

F (Ö) 
 

Utbildningsenhet 

 
 

Övriga ärenden      

 

8 
 

Tillsyn över att skolplikten fullgörs (V) 
 

SkolL 7 kap 
22 § 

 

Rektor  
 

Utbildningsenhet 

 

9 
 

Beslut om upphörande av skolplikt (X) 
 

SkolL 7 kap 
14 § 

 

Rektor efter samråd med förvaltningschef 
 

F (Ö) 
 

Utbildningsenhet 
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10 Beslut om förlängning av skolplikten (X) SkolL 7 kap 
13 § Rektor  F (Ö) Utbildningsenhet 

11 Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten (X) SkolL 24 kap 
23-24 §§ Rektor   

F(Ö) Utbildningsenhet 

12 Medgivande att fullfölja skolgång efter skolpliktens 
upphörande (X) 

SkolL 7 kap 
15 § Rektor   Utbildningsenhet 

13 Beslut om mottagande av elev med hänsyn till 
personliga förhållanden (X) 

SkolL 10 kap 
25 § Rektor  

F(Ö) Utbildningsenhet 

14 Beslut om åtgärder med anledning av att en elev för 
sin skolgång måste bo utanför det egna hemmet (X) 

SkolL 10 kap 
29 § 3 st Rektor  

F (Ö) Utbildningsenhet 

15 Beslut om mottagande i grundskolan av barn som inte 
tillhör kommunens elevområde (X) 

SkolL 10 kap 
27 § Verksamhetschef   

16 Beslut om medgivande till elevs skolgång i annan 
kommuns grundskola (X) 

SkolL 10 kap 
24 § Verksamhetschef  Centralt 

17 Beslut om fördelning av antalet timmar för ämnen, 
ämnesgrupper, språkval och elevens val (V) 

SkolF 9 kap 
3 § Rektor   Centralt 

18 Beslut om skoldagens längd och när den börjar och 
slutar (V) 

SkolF 3 kap 
4 § Rektor   Utbildningsenhet 

19 Beslut om studiedagar och inställandet av 
undervisningen under dessa (V) 

SkolF 3 kap 
2 § Förvaltningschef,  Utbildningsenhet 

20 Bevilja resor för elever för utlandsresor (X)  Verksamhetschef efter framställande av rektor  Centralt 
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21 Beslut om fördelning mellan årskurserna av 
undervisningstiden (V) 

 

SkolF 9 kap  
3 § Förvaltningschef efter förslag av rektor  Centralt 

22 Beslut om åtgärdsprogram om stöd i särskild 
undervisningsgrupp el. enskild undervisning 

SkolL 3 kap. 
11§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 

23 Beslut om åtgärdsprogram om stöd i form av anpassad 
studiegång 

SkolL 3 kap. 
12§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 

24 Beslut om avstängning SkolL 3 kap. 
11§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 

25 Beslut om omhändertagning av föremål SkolL 5 kap. 
22§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 

 26 Beslut om ledighet längre än 10 dagar/skolår SkolL 7 kap. 
18§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 

27 Beslut om befrielse från obligatoriska inslag SkolL 7 kap. 
19§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 

 28 Beslut om att inte flytta upp elev till närmast högre 
årskurs  

 

 

SkolL 3 kap. 
11§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 

29 Utfärdande av slutbetyg SkolFö 6 kap. 
11§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 

 30 Beslut om hur skolans val får användas SkolFö 9 kap. 
9§ 

 

Rektor  Utbildningsenhet 
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 DEL G – GRUNDSÄRSKOLA 

 
Elevgrupp 

 

 

1 
 

Beslut om fördelning av medel ur områdesresursen 
(V) 

  

Verksamhetschef   

Centralt 

  

Placeringsärenden     
 

2 
 

Beslut om mottagande i grundsärskolan (X) 
 

SkolL 7 kap 
5 § 

 

Särskolesamordnare 
 

F (Ö) 
 

Centralt 

 

3 
 

Beslut om att skriva ut elev ur särskola till grundskola 
(X) 

 Särskolesamordnare   

Centralt 

 

4 
 

Beslut om eleven ska gå i grundsärskola med 
inriktning träningsskola (X) 

 

SkolL 11 kap 
3 § 

Särskolesamordnare   

Centralt 

 

5 
 

Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar (V) 

 

SkolL 11 kap 
29 § 1 st 

Särskolesamordnare   

Utbildningsenhet 

 

6 
 

Mottagande av elev vars vårdnadshavare inte har 
lämnat sitt medgivande till placering (X) 

 

SkolL 7 kap 
5 § 

Särskolesamordnare   

Centralt 

 

7 
 

Beslut om en elev inom grundsärskolan ska få sin 
utbildning i grundskolan (X) 

 

SkolL 7 kap 
9 § 

Särskolesamordnare   

Centralt 

 

8 
 

Beslut om en elev inom grundskolan ska få sin 
utbildning i grundsärskolan (X) 

 

SkolL 7 kap 
9 § 

Särskolesamordnare   

Centralt 

 

9 
 

Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar med anledning av 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen (V) 

 

SkolL 11 kap 
29 § 2 st 

Särskolesamordnare   

Utbildningsenhet 

 



Barn- och 
utbildningsnämnden 

Delegationsförteckning 

2012-08-20 

24 (45) 

ÄRENDEGRUPPER LAGRUM BESLUTANDE BESVÄR DIARIEFÖRS 

 

 

10 Påbörjande av skolgång i grundsärskola vid 6 års 
ålder (V) 

SkolL 7 kap 
11 § 

Rektor för särskolan  Centralt 

 

11 
 

Påbörjande av skolgång i grundsärskola vid 8 års 
ålder (X) 

 

SkolL 7 kap 
10 § 2 st 

 

Rektor för särskolan 
 

F (Ö) 
 

Centralt 

 

 Övriga ärenden     

12 Tillsyn över att skolplikten fullgörs (V) SkolL 7 kap 
22§ Rektor för särskolan  Utbildningsenhet 

13 Beslut om upphörande av skolplikt (X) SkolL 7 kap 
14 § Rektor för särskolan F(Ö) Utbildningsenhet 

14 Beslut om förlängning av skolplikten (X) SkolL 7 kap 
13 § Rektor för särskolan F(Ö) Utbildningsenhet 

15 Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt (X) SkolL 24 kap 
23-24 §§ Rektor för särskolan F(F) Utbildningsenhet 

16 Medgivande att fullfölja skolgång efter skolpliktens 
upphörande (X) 

SkolL 7 kap 
15 § Rektor för särskolan  Utbildningsenhet 

17 Beslut om mottagande i grundsärskolan av elev som 
inte tillhör kommunens elevområde (X) 

SkolL 11 kap 
25 § 

Rektor för särskolan efter samråd med 
Särskolesamordnare F (Ö) Centralt 

18 Beslut om medgivande till elevs skolgång i annan 
kommuns grundsärskola (X) 

SkolL 11 kap 
24 § 

Särskolesamordnare efter samråd med 
Förvaltningschef  Centralt 

19 
Beslut om fördelning mellan årskurserna av antalet 
timmar för ämnen, ämnesområden och elevens val 
(V) 

SkolF 10 kap 
2 § 

Rektor för särskolan efter samråd med 
Särskolesamordnare  Centralt 

20 Beslut om en elev ska läsa ämnen eller 
ämnesområden (V) 

SkolL 11 kap 
8 § Rektor för särskolan och elevs vårdnadshavare  Utbildningsenhet 

21 Beslut om avvikande timplan för elever i träningsskola SkolF 10 kap. Rektor för särskolan  Utbildningsenhet 
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4 §  

22 Beslut om avvikande läroplan för elever i             
grundsärskolan 

SkolF 3 kap 
5 § Rektor för särskolan  Utbildningsenhet 

23 Beslut om skoldagens längd och när den börjar och 
slutar (V) 

SkolF 3 kap 
4 § Rektor för särskolan  Utbildningsenhet 

24 Beslut om studiedagar och inställandet av 
undervisningen under dessa (V) 

SkolF 3 kap 
2 § Rektor för särskolan  Utbildningsenhet 
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ÄRENDEGRUPPER LAGRUM BESLUTANDE BESVÄR DIARIEFÖRS 
 

DEL H – FRITIDSHEM/PEDAGOGISK OMSORG 
 

 
 
 
1 

Elevgrupp 
 

Beslut om fördelning av medel (V) 

  
 
 
Verksamhetschef 

  
 
 

Centralt 

  

Placeringsärenden     
 

 
 

Beslut om placering inom fritidshemsverksamhet/ 
pedagogisk omsorg med hänsyn till föräldrars 
förvärvsarbete, studier– inom ramen för Bun:s 
riktlinjer eller barnets egna behov (V) 

 

SkolL 14 kap 
5 § och SkolL 
25 kap 2 § 

 

Rektor efter samråd med assistent    

- 

 

3 
 

Beslut om placering i fritidshem för barn som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd 
i sin utveckling (X) 

 

SkolL 14 kap 
6 § 

 

Rektor efter samråd med elevhälsoteam/ 
specialpedagog 

  

Utbildningsenhet 

 

4 
 

Beslut om korttidstillsyn före och efter skolans slut, 
under lovdagar, studiedagar och sommarlov för 
skolungdom över 12 år (X) 

 

LSS 9 § 7 p 
 

Rektor för särskolan efter samråd med ansvarig 
rektor 

 

F (F) 
 

Centralt 

 

5 
 

Beslut om behållande av plats efter 13 års ålder (X) 
 

SkolL 14 kap 
7 § 

 

Rektor för särskolan   

Centralt 

  

Övriga ärenden     
 

6 
 

Beslut om jämkning av avgift enligt förslag från 
socialförvaltningen (V) 

  

Rektor   

Centralt 
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7 Beslut om uppsägning av plats på grund av bristande 

betalning (X) 

 
Förvaltningschef Centralt 

 
8 Beslut om uppsägning av tilldelad plats på grund av 

att den inte nyttjats under tre månader (X) 
Rektor efter samråd med assistent Centralt 

 
9 Mottagande av barn från annan kommun inom 

fritidshemsverksamhet/pedagogisk omsorg (X) 
SkolL 14 kap 
14 § 

Rektor för särskolan efter samråd med 
Särskolesamordnare 

Centralt 

 
10 Medgivande av plats i annan kommuns 

fritidshemsverksamhet/pedagogisk omsorg (X) 
SkolL 14 kap 
14 § 

Särskolesamordnare efter samråd med 
förvaltningschef 

Centralt 

 
11 Beslut om placering i enskild pedagogisk omsorg med 

hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier – inom 
ramen för Bun:s riktlinjer eller barnets egna behov (V) 

SkolL 14 kap 
5 § 

Rektor för särskolan efter samråd med speciallärare 
 Centralt 

 
12 Beslut om placering i enskild pedagogisk omsorg för 

barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling (X) 

SkolL 14 kap 
6 § 

Rektor för särskolan efter samråd med specialpedagog                      Centralt 

 
13 Beslut om anmärkning i samband med tillsyn av 

enskilt fritidshem/pedagogisk omsorg (X) 
SkolL 26 kap 
11 § 

Verksamhetschef Centralt 

 
 

14 Beslut om föreläggande i samband med tillsyn av 
enskilt fritidshem/pedagogisk omsorg (dock ej om 
förenat med vite) (X) 

SkolL 26 kap 
10 § 

Verksamhetschef   Centralt 

 

15 
 

Beslut om att avstå från ingripande i samband med 
tillsyn av enskilt fritidshem/pedagogisk omsorg (X) 

 

SkolL 26 kap 
12 § 

 

Verksamhetschef    

Centralt 

 

16 
 

Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud enskilt 
fritidshem/pedagogisk omsorg (X) 

 

SkolL 26 kap 
18 § 

 

Förvaltningschef  
 

F(F) 
 

Centralt 
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 DEL I – GYMNASIESKOLA 

 
Antagning och mottagande av elev 

 

 

1 
 

Prövning om behörighet och om den sökande ska 
tas emot (V) 

 

SkolL 16 kap 
§ 36 

 

Handläggare vid gymnasiet 
 

F(Ö)  

 

2 
 

Beslut om antagning av elev (V) 
 

SkolL 15 kap 
12 § 

 

Ordförande i antagningsnämnd   

- 

 

3 
 

Beslut om antagning av elev till åk 1 i 
gymnasieskolan inklusive ny-/omval (V) 

 

GymnF 7 kap 
6 § 1 st, 8-9 
§§ 

 

Ordförande i antagningsnämnd   

- 

 

4 
 

Beslut om övrig antagning (till år 2 och 3) (V) 
 

GymnF 7 kap 
6 § 

 

Berörd rektor   

- 

 

5 
 

Beslut om eventuell inriktningsgaranti inom ett 
nationellt program (V) 

 

GymnF 7 kap 
6 § 1 st 

 

Ordförande i antagningsnämnd   

- 

 

6 
 

Prövning om en sökande till programinriktat 
individuellt val eller till yrkesintroduktion för en grupp 
elever är behörig och om den sökande ska tas emot 

 

SkolL 17 kap 
14 § 

 

Handläggare vid gymnasiet 
 

F(Ö)  

 

7 
 

Beslut om förlängning av preparandutbildning (V) 
 

SkolL 17 kap 
5 § 

 

Rektor   

- 

 

8 
 

Fastställande av plan för utbildningen och individuell 
studieplan för elever på introduktionsprogram (V) 

 

SkolL 17 kap 
7 § 

 

Rektor   

- 

 

9 
 

Beslut om mottagande till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ för ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett yrkesprogram (V) 

 

SkolL 17 kap 
11 § 

 

Rektor   

- 
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10 Mottagande av elev i gymnasieskola i den mån 

beslut icke tillkommer annan (V) 
SkolL 16 kap 
43-44, 47-48 
§§ 

Handläggare vid gymnasiet - 

 
11 Beslut om skolgång för gymnasieelev i annan 

skolform (folkhögskola och vuxenutbildning)(X) 
Rektor Centralt 

 
Samverkan med kommuner och organisationer 

 
12 Tecknande av samverkansavtal (X) SkolL 15 kap 

30 § 
Förvaltningschef Centralt 

 
13 Medgivande avseende elev från kommunen om 

skolgång hos annan huvudman (V) 
Handläggare vid gymnasiet - 

 
Planering av tid 

 
14 Beslut om studiedagar och inställande av 

undervisning under dessa (V) 
GymnF 3 kap 
1 § 

Förvaltningschef Gymnasieskola 

 
15 Beslut att undervisningen på ett nationellt program 

får fördelas över längre tid än tre år (X) 
SkolL 16 kap 
15 § 

Rektor Gymnasieskola 

 
16 Beslut om antalet undervisningstimmar för varje 

kurs och för gymnasiearbetet samt om hur 
fördelning av undervisningstiden över läsåren 
fördelas (X) 

GymnF 4 kap 
22 § 

Rektor Gymnasieskola 

 
17 Beslut om dagar för idrotts- och friluftsverksamhet 

(V) 
GymnF 3 kap 
5 § 

Rektor - 

 
18 Beslut om hur elevs anmälningsskyldighet vid 

sjukdom och dylikt skall fullgöras (X) 
GymnF 12 
kap 1 § 

Rektor - 
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Planer för program, inriktningar och kurser 

 
19 Beslut om avvikelse från innehållet på ett nationellt 

program (V) 
SkolL 16 kap 
14 § 

Rektor - 

 
20 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 

programfördjupning och individuella val (X) 
GymnF 4 kap 
6-7 §§ 

Rektor - 

 
Praktik 

 
21 Beslut om arbetsplatsförlagd utbildning (APL) på 

högskoleförberedande program (X) 
GymnF 4 kap 
12 § 

Rektor Gymnasieskola 

 
22 Beslut om att hela eller delar av kurser ska 

förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen 
över läsåren ska göras (X) 

GymnF 4 kap 
12 § 

Rektor Gymnasieskola 

 
Andra utbildningsärenden 

 
23 Beslut om en elev skall få byta till ett annat program 

eller byta inriktning inom ett program (V) 
GymnF 7 kap 
9 § 

Rektor - 

 
 
24 Beslut om dispens från kravet på godkänt betyg i 

engelska från grundskolan vid ansökan till nationellt 
program på gymnasiet (X) 

 
 
  25      Beslut om resor utanför Sverige för elev  

Rektor Gymnasieskola 
 
 
 
 
Förvaltningschef i samråd med rektor Centralt 
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 DEL J – GYMNASIESÄRSKOLA 

 
Antagning och mottagande m.m. av elev 

 

 

1 
 

Beslut om mottagande av elev i 
gymnasiesärskolan (V) 

 

SkolL 18 kap 
8 § 2 st 

 

Särskolesamordnare 
 

F (Ö) 
 

- 

 

2 
 

Beslut om utskrivning av elev i gymnasiesärskola (V)  
 

Särskolesamordnare   

- 
 

3 
 

Beslut om typ av program för eleven i samband 
med antagning (V) 

 

SkolL 18 kap 
9 § 

 

Rektor efter samråd med vårdnadshavare, 
särskolesamordnare och rektor 
grundsärskola och gymnasiesärskolan 

  

- 

 

4 
 

Beslut om en elev på ett individuellt program ska 
ges yrkesträning eller verksamhetsträning (V) 

 

SkolL 19 kap 
6 § 

 

Rektor   

- 

 

5 
 

Beslut om placering vid en annan skolenhet än den 
vårdnadshavarna önskar (X) 

 

SkolL 19 kap 
19 § 1 st 

 

Särskolesamordnare   

Centralt 

 

6 
 

Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavarna önskar med anledning av 
organisatoriska och ekonomiska svårigheter för 
kommunen (X) 

 

SkolL 19 kap 
19 § 2 st 

 

Särskolesamordnare 
 

F(Ö) 
 

Centralt 

 

Samverkan med kommuner och organisationer 
 

7 Tecknande av samverkansavtal (X) SkolL 15 kap 
30 § 

Förvaltningschef Centralt 

 
8 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan av elev 

som inte tillhör kommunens elevområde (X) 
SkolL 19 kap 
13 § 

Särskolesamordnare efter samråd med 
rektor 

Centralt 

 
9 Beslut om medgivande till elevs skolgång i annan 

kommuns grundsärskola (X) 
SkolL 19 kap 
14 § 

Verksamhetschef efter samråd med 
särskolesamordnare   

Centralt 
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Planering av tid 
 
10 Beslut om studiedagar och inställande av 

undervisningen under dessa (V) 
GymnF 3 kap 
1 § 

Förvaltningschef Gymnasieskola 

 
11 Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid 

än fyra läsår (X) 
SkolL 18 kap 
5 § 

Rektor Gymnasieskola 

 
12 Beslut om dagar för idrotts- och friluftsverksamhet 

(V) 
GymnkF 3 
kap 5 § 

Rektor - 

 
13 Beslut om hur elevs anmälningsskyldighet vid 

sjukdom och dylikt skall fullgöras (X) 
GymnF 13 
kap 19 § 

Rektor - 

 
Planer för program, kurser m.m. 

 
14 Fastställande av plan för specialutformat program 

och programmål för utbildning i grupp på 
specialutformat program (V) 

SkolL 19 kap 
4 § 

Rektor Centralt 

 
15 Beslut om lokala kurser med mera (X) GymnF 13 

kap 2, 8-10 
§§ 

Rektor Centralt 

 
16 Beslut om antalet timmar för en kurs (X) GymnF 13 

kap 5 § 
Rektor Centralt 

 
17 Beslut om fördelning av undervisningstid över 

läsåren (X) 
GymnF 13 
kap 6 § 

Rektor Centralt 

 
Andra utbildningsärenden 

 
18 Beslut om studieuppehåll (X) Rektor Gymnasieskola 
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19 Beslut om korttidstillsyn före och efter skolans slut, 
under lovdagar, studiedagar och sommarlov för 
skolungdom över 12 år (X) 

LSS 9 § 7 p Rektor efter samråd med ansvarig 
särskolesamordnare 

F (F) - 

 

20 
 

Beslut om tilldelning av skolskjuts med anledning av 
färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens 
funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl (X) 

 

SkolL 19 kap 
20 § 1st 

 

Utredare 
 

F (F) 
 

Centralt 

 

21 
 

Beslut om skolskjuts till elever som valt en annan 
skolenhet än den där kommunens annars skulle ha 
placerat dem (X) 

 

SkolL 19 kap 
20 § 2 st 

 

Utredare   

Centralt 

 

22 
 

Beslut om skolskjuts till elever om går i fristående 
gymnasiesärskola (X) 

 

SkolL 19 kap 
28 § 

 

Utredare   

Centralt 

 

23 
 

Beslut om skolskjuts för elev (som med stöd av 
SkolL 19 kap 13 § går i en annan kommuns 
gymnasiesärskola) mellan den tillfälliga bostaden 
och den plats där undervisningen bedrivs under 
samma förutsättningar som gäller för elever som är 
hemmahörande i kommunen (X) 

 

SkolL 19 kap 
21 § 1 st 

 

Utredare 
 

F(F) 
 

Centralt 

 

24 
 

Beslut om busskort eller skolskjuts med anledning 
av växelvis boende (X) 

  

Utredare   

Centralt 

 

25 
 

Beslut om extra skolskjuts under pågående läsår 
(X) 

  

Utredare   

Centralt 
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DEL K – KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING 

 

 
 

Antagning och mottagande av elev 

SkolL1985:11 
00 
KomvuxF 
2002:1012 

 
1 Beslut om intagning till gymnasial vuxenutbildning 

(V) 
SkolL 11 kap 
22 § 

Rektor Gymnasieskolan 

 
2 Beslut om mottagande av elev till kommunal 

vuxenutbildning (X) 
SkolL 11 kap 
14, 22 §§ 

Rektor  F (Ö) - 

 
3 Beslut om att utbildning för elev i kommunal 

vuxenutbildning skall upphöra eller om att på nytt 
bereda en elev utbildning (X) 

SkolL 11 kap 
14, 22 §§ 

Rektor  F (Ö) -

 
Samverkan med kommuner och organisationer 

 
4 Yttrande över ansökan till utbildning inom annan 

kommuns gymnasiala vuxenutbildning och 
vuxenutbildning (X) 

SkolL 11 kap 
21 § 

Rektor -

 
Planering av tid 

 
5 Beslut om hur elevs anmälningsskyldighet vid 

sjukdom och dylikt skall fullgöras (X) 
KomvuxF 6 
kap 2 § 

Rektor - 

 
Planer för program, inriktningar och kurser 

 
6 Beslut om lokala kurser (X) KomvuxF 2 

kap 3, 4 §§ 
Rektor  -

 
7 Beslut om kursplan för lokala kurser (X) KomvuxF 2 

kap 10 § 
Rektor  -
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8 Beslut om betygskriterier för lokala kurser (X) KomvuxF 4 

kap 6 § 
Rektor  - 

 
9 Beslut om kurser och delkurser (X) KomvuxF 2 

kap 3 § 
Rektor  - 

 
10 Beslut om gymnasiepoäng för kurser (X) KomvuxF 2 

kap 12 § 
Rektor  -
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DEL L – SÄRVUX 

 
Antagning och mottagande av elev 

SkolL 
1985:1100 
SärvuxF 
1992:736 

 
1 Intagning av elev till särvux (X) SkolL 12 kap 

13 § 
Rektor för vuxenutbildningen/särskolan 

 
2 Frågor om mottagande av elev till särvux (X) SkolL 12 kap 

13 § 
Rektor för vuxenutbildningen/särskolan 
 F (Ö) - 

 
3 Beslut om att utbildningen för elev i särvux 

utbildning ska upphöra eller om att på nytt bereda 
en elev utbildning (X) 

SkolL 12 kap 
13 § 

Rektor för vuxenutbildningen/särskolan 
 F (Ö) -

 
Samverkan med kommuner och organisationer 

 
4 Tecknande av samverkansavtal (X) SkolL 5 kap 5, 

13 §§ 
Förvaltningschef Centralt 

 
Planering av tid 

 
5 Beslut om hur elevs anmälningsskyldighet vid 

sjukdom och dylikt ska fullgöras (X) 
SärvuxF 3 
kap 7 § 

Rektor för vuxenutbildningen/särskolan 
 Gymnasieskolan 

 
Planer för program, inriktningar och kurser 

 
6 Beslut om kursplan för lokala kurser (X) SärvuxF 1 

kap 4 § 
Rektor för vuxenutbildningen/särskolan    -

 
7 Beslut om riktvärden för timplaner (X) SärvuxF 1 

kap 5 § 
Rektor för vuxenutbildningen/särskolan    - 
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8 Bestämma antalet timmar för en kurs (X) SärvuxF 1 
kap 6 § 

 

Rektor för vuxenutbildningen/särskolan     - 

 
9 Beslut om kurser och delkurser (X) SärvuxF 2 

kap 2 § 
Rektor för vuxenutbildningen/särskolan 
 - 

 
10 Beslut om att inrätta lokala kurser inom gymnasial 

särvux (X) 
SärvuxF 2 
kap 3 § 

Rektor för vuxenutbildningen/särskolan 
 -

 
11 Beslut om antalet timmar som undervisningen för en 

lokal kurs omfattar (X) 
SärvuxF 2 
kap 4 § 

Rektor för vuxenutbildningen/särskolan 
 - 

 
12 Beslut om arbetsplatsförlagd utbildning avseende 

att den uppfyller de krav som finns på utbildningen 
(V) 

SärvuxF 2 
kap 16 § 

Rektor för vuxenutbildningen/särskolan 
 - 
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 DEL M – SFI (Svenskundervisning för 

invandrare) 
SkolL 
1985:1100 

 

  
Förordn SFI 

 1994:895 
 

1 
 

Beslut om mottagande av elev till SFI (X) 
 

SkolL 13 kap 
 

Rektor för vuxenutbildningen 
 

F (Ö) 
 

- 
  12 §    
 

2 
 

Beslut om att utbildningen för elev i SFI ska upphöra 
 

SkolL 13 kap 
 

Rektor för vuxenutbildningen 
 

F (Ö) 
 

- 
 eller om att på nytt bereda en elev utbildning (X) 12 §    
 

3 
 

Beslut om antal undervisningstimmar per kurs (X) 
 

FörordnSFI 
 

Rektor för vuxenutbildningen   

- 
  7 §    
 

4 
 

Beslut om hur elevs anmälningsskyldighet vid 
 

FörordnSFI 
 

Rektor för vuxenutbildningen   

- 
 sjukdom och dylikt skall fullgöras (X) 12 §    
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DEL N – DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN OCH ELEVER        områdesvis 

 
1 Se till att en likabehandlingsplan årligen upprättas 

med en översikt över de åtgärder som behövs för att 
dels främja lika rättigheter och möjligheter för barn 
och elever som deltar i eller söker sig till verksam- 
heten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier 
(V) 

Diskrimine- 
ringslagen 
3 kap 16 § 
1 st 

Rektor/ förskolechef  -
  
 

 
2 Se till att en redovisning över hur de planerade 

åtgärderna har genomförts tas in i efterföljande års 
plan (V) 

Diskrimine- 
ringslagen 
3 kap 16 § 
2 st 

Rektor/ förskolechef  
 -  

 
3 Skyldighet att utreda omständigheterna och i 

förekommande fall vidta åtgärder, i fall av att ett barn 
eller elev anser sig i samband med verksamheten ha 
blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier 
(V) 

Diskrimine- 
ringslagen 
2 kap 7 § 

Rektor/ förskolechef  
 -  

 
4 Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att aktivt 

främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och 
elever som deltar i eller söker sig till verksamheten, 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning 
(V) 

Diskrimine- 
ringslagen 
3 kap 14 § 

Rektor/ förskolechef  
 - 
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5 Se till att det varje år tas fram en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att förebygga och 
förhindra kränkande behandling av barn och elever. 
Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 
dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras 
under det kommande året. En redogörelse för hur de 
planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i 
efterföljande års plan (V) 

 
SkolL 6 kap 
8 § 

 

Rektor/ förskolechef  
 - 

 
6 Förebygga och förhindra att barn och elever utsätts 

för kränkande behandling (V) 
SkolL 6 kap 
7 § 

Rektor/ förskolechef  
 -  

 
7 Skyldighet att anmäla till huvudman, utreda och vidta 

åtgärder mot kränkande behandling (V) 
SkolL 6 kap 
10 § 

Rektor/ förskolechef                                                                      centralt
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DEL O – ÖVRIGA ÄRENDEN 

 
1 Prövning enligt tryckfrihetsförordningen och 

offentlighets- och sekretesslagen i frågor om 
utlämnande av allmänna handlingar (X) 

TF och OSL Registrator vid respektive enhet 
 efter samråd med nämndsekreterare resp. enhet 

 
2 Prövning om utlämnande av allmänna handlingar (X) TF och OSL 

17, 23, 25 
och 39 kap 

Förvaltningschef, rektor, förskolechef, 
Verksamhetschef, kurator, psykolog, skolsköterska, 
skolläkare 

Centralt resp. 
enhet 

 
3 Ändring av uppenbart oriktigt delegationsbeslut pga 

skrivfel och dylikt samt yttrande över enklare 
delegationsbeslut med anledning av överklagande (X) 

FörvL 26 och 
27 §§ 

Respektive delegat Centralt resp. 
enhet 

 
4 Beslut om avvisande då skrivelse med överklagande 

ej kommit in i rätt tid (X) 
FörvL 24 § Respektive delegat Centralt resp. 

enhet 
 

5 Yttranden i fråga om anmälningar till Statens 
skolinspektion och Barn- och elevombudet (X) 

Förvaltningschef Centralt 

 
6 Övriga yttranden till myndigheter och domstolar (bl.a. 

Skolväsendets överklagandenämnd, JO, 
Socialstyrelsen, allmänna domstolar och 
förvaltningsdomstolar) (X) 

Förvaltningschef Centralt 

 
7 Beslut om att polisanmäla brott begångna av personal 

inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde (X) 

Verksamhetsansvarig efter samråd med 
förvaltningschef 

Centralt 

 
8 Beslut om att polisanmäla skadegörelse m.m. mot 

barn- och utbildningsnämndens egendom (V) 
Verksamhetsansvarig/närmaste arbetsledare Centralt 

 
9 Beslut om att utse ombud för nämnden i mål eller 

ärende vid domstol eller andra myndigheter samt 
förrättningar av olika slag (V) 

Ordförande Centralt 
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10 Övergripande lokalbehovsprövning (V) Förvaltningschef Centralt 
 

11 Ersättning för extra kostnader vid flyttning och 
nyutrustning (V) 

Förvaltningschef Centralt 

 
12 Yttrande i detaljplanefrågor (X) Förvaltningschef Centralt 

 
13 Yttrande i beredskapsärenden (V) Förvaltningschef Centralt 

 
14 Beslut om ersättning för förbättringsförslag (X) Förvaltningschef efter samråd med verksamhetsansvarig Centralt 

 
15 Fastställande av bas- och alternativmatsedel för 

måltidsverksamheten (X) 
Kostchef Centralt 

 
16 Beslut om enhetens matsedel utifrån fastställd bas- 

och alternativmatsedel (V) 
Kostchef Utbildningsenhe

 
 

17 Organisation och avtal beträffande skol- och 
förskoleskjutsar (X) 

Kvalitetsstrateg Centralt 

 
18 Beslut om tilldelning av skolskjuts enligt fastställda 

km-bestämmelser (V) 
Utredare F(F) - 

 
19 Beslut om tilldelning av skolskjuts med anledning av 

färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens 
funktionsnedsättning eller annat särskilt skäl (X) 

SkolL 10 kap 
32 § 1 st och 
11 kap 31 § 1 
st 

Utredare F (F) Centralt 

 
20 Beslut om skolskjuts till elever som valt en annan 

skolenhet än den där kommunen annars skulle ha 
placerat dem (X) 

SkolL 10 kap 
32 § 2 st och 
11 kap 31 § 2 
st 

Utredare Centralt 
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22 Beslut om skolskjuts till elever som går i en fristående 
grundskola eller fristående grundsärskola (X) 

SkolL 10 kap 
40 § och 11 
kap 39 § 

Utredare  Centralt 

 

23 
 

Beslut om busskort eller skolskjuts med anledning av 
växelvis boende (V) 

  

Utredare   

Centralt 

 

24 
 

Beslut om extra skolskjutsar under pågående läsår 
inom grundskolan (X) 

 

SkolL 10 kap 
32 § 1 st 

 

Utredare 
 

F(F) 
 

Centralt 

 

25 
 

Beslut om extra skolskjutsar under pågående läsår 
inom grundsärskolan (X) 

 

SkolL 11 kap 
31 § 1 st 

 

Särskolesamordnare 
 

F(F) 
 

Centralt 

 

26 En elev som med stöd av SkolL 10 kap 25 § går i en 
annan kommuns grundskola och som på grund av 
skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt 
till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den 
plats där utbildningen bedrivs under samma 
förutsättningar som gäller för elever som är 
hemmahörande i kommunen (X) 

 

27 En elev som med stöd av SkolL 11 kap 25 § går i en 
annan kommuns grundsärskola och som på grund av 
skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt 
till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den 
plats där utbildningen bedrivs under samma 
förutsättningar som gäller för elever som är 
hemmahörande i kommunen (X) 

 

28 Beslut om gallring av handlingar i frågor av icke 
principiell natur (V) 

SkolL 10 kap 
33 § 1 st 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SkolL 11 kap 
32 § 1 st 

Särskolesamordnare F(Ö) Centralt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Särskolesamordnare F(Ö) Centralt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens arkivarie Centralt 
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29 Undertecknande av avtal, andra handlingar och 

skrivelser som beslutats av nämnden (V) 
Ordförande (vid förfall vice ordförande) Centralt 

 
30 Kontrasignering enligt p 28 (V) Förvaltningschef - 

 
31 Beslut om namn på rektorsenhet/förskola/skola (X) Förvaltningschef i samråd med rektor/förskolechef Centralt 

 
32 Utfärda intyg vid tillfällig föräldrapenning (V) Närmast arbetsledare -  

 
33 Beslut om sponsring (X) Arbetsutskott Centralt 

 
34 Tecknande av avtal med fristående/enskilda 

anordnare (X) 
 

35 Utdelning av medel ur donationsfonder på          
resp. område 

 

36 Beslut betr. Bidragsansökningar från 
enskilda/organisationer på max 10 000 kr. 

 

37  Ansökan om EU-bidrag till kosten 
 

38 Ansökan om bidrag från EU, Skolverket m. fl. 
till skol- o barnomsorgsverksamhet 

 

39 Beslut om vårdnadsbidrag  
 

Förtroendevalda 
40 Representation bun o au 
 

41 Förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt 

 

 

 

Förvaltningschef Centralt 
 
 
Områdeschef, gymnasierektor resp. enhet 
 
 
Förvaltningschef centralt 
 

Kostchef centralt 
 

 

Rektor, Verksamhetschef  centralt resp.     
  enhet     

 
Förvaltningschef  centralt 
 

 
Ordföranden, och enl. riktlinjer  -  
 
Arbetsutskottet      -
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DEL P – GENERALKLAUSUL 

 
1 Delegat får utöver vad som finns angivet i 

delegationsförteckningen besluta i ärenden inom sitt 
verksamhetsområde som till art och betydelse är 
jämförbara med de ovan angivna 

Centralt resp. 
utbildningsenhet 

 
2 I ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas (X) 
Ordförande Centralt 

 
3 Beslut som enligt denna delegationsförteckning fattas 

av förvaltningschef kan också – vid dennes förfall – 
fattas av tillförordnad förvaltningschef 

Centralt 

 
4 Vid angiven delegats förfall kan till denne delegerade 

beslut fattas av närmast överordnad chef 
Centralt resp. 
utbildningsenhet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/004 

 

                                  
                                                                          

                                                                                                                    11. 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Delegationsärenden 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Ärendebeskrivning  
Förvaltningskontoret nr. 150 - 187/2018 
Rektor 7 nr. 6/2018 

 

 

  

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:   Dnr Sida:

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28 § 2018/003 

 

 

 

                                                                         12.                                             

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 
 

 

Information och övriga frågor              
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar 

1. Organisation Hok/Svenarum  
2. Rektorsrekryteringar 
3. Skolinspektionen – tillsyn och anmälningsärenden  
4. Förvaltningens svar på skrivelse från Sörgårdsskolans föräldraråd 
5.  
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