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Delegering av beslutanderätt inom nämnd 
(6 kap 37-40 §§ och 7 kap 5-8 §§ kommunallagen) 

Vad innebär delegering? 

Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i 

en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). 

 

Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som nämndens beslut 

och kan överklagas genom laglighetsprövning. 

 

Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegationen. Nämnden kan 

också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över 

ärendet och fatta beslut. 

 

Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret (t ex tjänstefel, 

skadestånd). 

 

Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt 

Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste fullmäktige i ett 

reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till nämnden att hantera ett visst 

verksamhetsområde eller besluta i vissa ärenden eller ärendegrupper. Därefter kan nämnden 

om den vill besluta om delegering av denna beslutanderätt. Nämnden lämnar 

delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller genom att fatta beslut om en 

delegeringsordning där beslutanderätten i olika ärenden överförs till delegater. 

 

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras. 

Räckvidden för en nämnds delegeringsbefogenhet framgår av 6 kap 34 § KL (se nedan) som 

anger vilka ärendetyper som inte får delegeras.  

 

Vad kan delegeras? 

a. Nämndens delegeringsrätt – delegeringsförbud (6 kap 38 § KL) 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs. nämndens 

övergripande ansvar för verksamheten, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige, 

3. yttranden med anledning av att eller fullmäktiges beslut överklagats, 

4. yttranden med anledning av att nämndens egna beslut överklagats, 
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5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

6. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras bl.a. inom socialområdet 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att om delegaten anser att ärenden innebär principiella 

politiska ställningstaganden eller innebär en stor påverkan, är dessa förbehållna nämnden. 

Oftast handlar det om ärenden som kan få stora konsekvenser för kommunen och ofta där 

politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som är delegerbart eller inte 

delegerbart finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, 

budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation. 

Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, 

t.ex. socialtjänstlagen, också uttryckliga delegeringsförbud. 

b. Delegering och ren verkställighet 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 

delegeringsordning ska med andra ord endast upptas beslut i kommunallagens mening. 

Gränsen mellan beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte att dra med 

exakthet. 

Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för alternativa 

lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt 

kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. 

Men man kan inte endast gå på överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut 

i kommunallagens mening eftersom t.ex. yttranden normalt inte kan överklagas men ofta 

innehåller självständiga bedömningar och fodrar delegering för att kunna föras över från 

nämnd till annan. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 

Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa 

eller tilldelning av daghemsplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller 

verkställande art kan inte överklagas (jmf 10 kap 2 § 2 p KL). Även om den enskilde inte kan 

överklaga beslutet genom laglighetsprövning – eller förvaltningsbesvär - finns andra vägar för 

den enskilde att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, nämligen genom 

rättslig prövning vid allmän domstol, anhållan om en JO-granskning eller påkallande av de 

kommunala revisorernas uppmärksamhet. 

 

c. Delegering av rätt att överklaga 

Beslut att överklaga dom av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom beslut att 

begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är delegerbart. Ett 
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bemyndigande ska vara försett med förbehållet, att vad gäller ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskilda får delegeringen inte omfatta ärenden av principiell 

betydelse eller annars av större vikt. 

d. Beslut utan delegeringsuppdrag 

Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant beslut inte 

överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i 

kommunallagens mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om 

mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Mottagaren kan i sådant fall 

även driva ärendet via allmän domstol. 

Vem kan man delegera till? (6 kap 33 § KL) 

En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till 

 ett utskott bestående av ledamöter eller ersättare i nämnden 

 en ledamot eller ersättare i nämnden 

 en anställd hos kommunen 

 

Det är inte tillåtet att lämna delegeringsuppdrag till 

 flera anställda i grupp 

 till anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering 

 anställd i kommunalt företag 

 

Det bör också vara klart, genom delegeringsordningen eller på annat sätt, vem som går in i en 

delegats ställe vid delegatens frånvaro. 

Vidaredelegering (7 kap 6 § KL) 

Enligt kommunallagen kan en nämnd om den uppdrar till en förvaltningschef inom den egna 

nämndens verksamhetsområde att fatta vissa beslut, även medge att förvaltningschefen i sin 

tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. Detta kallas 

vidaredelegering. En förutsättning för detta är att nämnden i ett beslut tillåtit det. Beslut som 

fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Någon uttrycklig 

skyldighet för förvaltningschefen att anmäla dessa beslut till nämnden föreligger däremot inte, 

men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för delegeringen (se nedan under 

rubriken ”Allmänna bestämmelser för barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning”, 

underrubriken ”Vidaredelegering och anmälan”.) Vidaredelegering kan endast ske i ett led. 

Götene kommun har bara en förvaltning, där kommunchefen är förvaltningschef. Sektorchef 

är direkt underställd kommunchefen och kan inom sitt område likställas med förvaltningschef. 
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Observera: Uppgifter som förskolechef, rektor, barn- och elevhälsochef samt 

skolskjutshandläggare fått på delegation kan inte delegeras vidare.  

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. (6 kap 39 § KL) 

En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i nämnden 

att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det rör 

sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras 

och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med 

stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Denna typ av 

beslut anses som ett beslut av nämnden. 

Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 40 § samt 7 kap 8 § KL) 

Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämnden bestämmer 

själv hur och när detta ska ske. (se vidare under ”Allmänna bestämmelser”) 

Syftet med anmälan är flera. Nämndernas informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, 

dessutom kan det ha betydelse för beslutets laga kraftvinnande. Ett beslut vinner nämligen 

laga kraft tre veckor efter att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det 

protokollförda beslutet justerats. Antingen kan delegaten skriva ett särskilt protokoll över 

beslutet som anslås eller räknas klagotiden från den dag, då anslag skedde om justering av 

protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäldes hos nämnden. 

Exempel på ren verkställighet är: 

 Utfärdande av anställningsavtal och intyg 

 Planering och godkännande av semester 

 Godkännande av uppsägning på egen begäran 

 Ledigkungörande av tjänst 

 Lönesättning då av kommunen utfärdade riktlinjer finns. 

 Arbetsmiljöfrågor av löpande karaktär 

 Debitering och uttagande av avgift enligt taxa och fullföljande av krav 

 Indrivningsåtgärder enligt lagstiftningen angående summarisk process 

 Söka och bevaka statsbidrag 

 Bidragsgivning enligt fastställda normer 

 Interna lokalupplåtelser 

 Förändringar av fritidsgårdar och anläggningars öppethållande 

Samt andra frågor av liknande art och omfattning som ovan 
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Allmänna bestämmelser för Barn- och utbildningsnämnden 

Genom antagande av denna delegeringsordning fastställs att inom ovanstående nämnds 

ansvarsområden ska gälla nedanstående regler. 

Vid förhinder för barn - och utbildningsnämndens ordförande 

Vid förhinder för barn- och utbildningsnämndens ordförande inträder vice ordföranden och 

vid förhinder för både ordföranden och vice ordföranden väljer nämnden en tillfällig 

ordförande. 

Vid förhinder för övriga delegater 

Vid förhinder för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat om ej annat 

anges. Av delegeringsordningen eller av annan förteckning ska klart framgå vem som träder 

in i viss delegats ställe vid delegatens frånvaro. Beslut om vidaredelegering och förteckning 

över olika delegaters ersättare ska registreras och diarieföras tillsammans med 

delegeringsordningen. Om ordinarie delegat (inklusive vikarie och ställföreträdare) har 

förhinder och beslut inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens chef, om inget annat 

anges under respektive punkt. 

Delegat kan permanent överlämna beslutanderätt till chef, om skäl finns för detta. Ett sådant 

beslut ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden.  

Vidaredelegering 

Med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen överlåts till kommunchefen samt sektorcheferna att i 

sin tur uppdra åt anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering). Förteckning 

ska upprättas över vilka anställda som chef vidaredelegerat till. Om villkor för rätten att 

vidaredelegera se nedan. 

Ordförandens beslut i brådskande ärenden 

Med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen uppdras åt barn- och utbildningsnämndens 

ordförande, eller vid förhinder för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på barn- och 

utbildningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ärenden av principiell betydelse m.m. 

Delegaten ska överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden om ärendet är av 

principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas nämnden. Är 

ärendet av principiell betydelse för kommunen ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsen 

som bereder ärendet inför kommunfullmäktiges beslut. 

Anmälan av delegeringsbeslut 

Samtliga beslut som fattats med stöd av delegering – även vidaredelegering – ska anmälas till 

barn- och utbildningsnämnden. 
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Registrering av delegeringsbeslut 

a. Delegater noterar sitt beslut på den blankett eller handling som utgör underlag för beslutet. 

Saknas handling ska en handling upprättas där beslutet noteras. 

b. Av noteringen ska framgå 

 ärendet (vad som beslutats) 

 beslutsfattare 

 beslutsdatum 

 hänvisning till punkt i delegeringsordningen 

Rapportering 

Delegat ska löpande lämna förteckning över de beslut som fattats med stöd av delegering till 

barn- och utbildningsnämndens registrator. Rapporteringen ska avse de beslut som inte redan 

anmälts till barn- och utbildningsnämnden (registrator). Registrator ser till att besluten anmäls 

i barn- och utbildningsnämnden. 

Registrering i barn- och utbildningsnämndens protokoll 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde redovisas besluten genom att förteckning 

över besluten finns tillgängliga vid sammanträdet. Anmälan av beslut antecknas under 

särskild paragraf i barn- och utbildningsnämndens protokoll. I paragrafen anges ärendet, 

diarienummer samt beslutsfattare. 

Vidaredelegering och anmälan 

Ovan, under rubriken ”Vidaredelegering”, har angetts att beslut fattade på vidaredelegering 

ska anmälas till chef som vidaredelegerat. Som villkor för vidaredelegering beslutar barn- och 

utbildningsnämnden, dels att chefen ska anmäla till nämnden vem som fått beslutanderätten, 

dels att sådana beslut som fattats med stöd av vidaredelegering förutom anmälan till chef som 

vidaredelegerat, även ska anmälas till nämnden (registrator). 

Beslut endast inom ramen för detaljbudget 

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets detaljbudget 

eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt. 
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Blankett för vidaredelegering  
 

………………chefens beslut om vidaredelegering 

 

Med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen har barn- och utbildningsnämnden i sin 

delegeringsordning, antagen den 20 januari 2015 (§ 6) överlåtit till …………….chefen att i 

sin tur uppdra åt annan anställd inom kommunen att besluta i stället (vidaredelegering). 

Med stöd av ovan och enligt punkt …….. i delegeringsordningen beslutas om följande 

vidaredelegering: 

 

Ärende…………………………………………………….. 

Villkor/begränsning ……………………………………… 

Vidaredelegat …………………………………………….. 

 

Beslut fattade med stöd av vidaredelegering ska anmälas till …………….chefen. 

Vidaredelegaten ska även iaktta de regler om registrering av delegeringsbeslut och om 

rapportering som anges i barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning under rubriken 

”Allmänna bestämmelser för barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning”. 

 

Iakttas inte det som anges ovan återkallas delegeringen. 

Götene den  

 

…………………………………. 
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Med tillämpning av 6 kap 37 § kommunallagen delegeras följande beslut: 

Allmänna ärenden  

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 

 

A1 Beslut i ärenden som är 

så brådskande att 

nämndens beslut inte 

kan avvaktas 

 

Ordförande Kommunallagen 6 kap 

39 § 

Rapporteras till 

BUN på nästa 

sammanträde 

A2 Bevakning av hur 

ungdomar under 20 år 

som fullgjort skolplikt är 

sysselsatta 

Sektorchef Skollagen 29:9  

A3 Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande 

av allmän handling till 

enskild eller annan 

myndighet samt 

uppställande av 

förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild 

Sektorchef Tryckfrihetsförordningen 

2 kap 

Offentlighets- och 

sekretesslag kap 6 

Svensk 

författningssamling 

1994:1383  

 

A4 Beslut om att bestämma 

ändamål och medel för 

personuppgifter av 

mindre principiell 

betydelse 

Sektorchef   

A5 Insyn och tillsyn i 

fristående/enskild 

verksamhet 

Tillsyn av fristående 

förskola och fritidshem 

(ej vid skolenhet) samt 

enskild pedagogisk 

omsorg (Skollagen 

25:10) 

Sektorchef Skollagen 26:4,7-9 2:5  Rapport till BUN 

A6 Teckna avtal som en 

följd av fattade beslut 

enligt angivna riktlinjer 

inom respektive 

beslutsfattares 

ansvarsområde 

Sektorchef  Om inte annat följer 

av 

avtal eller beslut 

A7 Omprövning av beslut 

som fattats på delegation 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 

  

A8 Rättelse av beslut som 

blivit fel på 

Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
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grund av förbiseende 

och som är uppenbart 

oriktigt (självrättelse) 

A9 Beslut om avslag på 

begäran om utlämnande 

av allmän handling till 

enskild eller annan 

myndighet samt 

uppställande av 

förbehåll i 

samband med 

utlämnande till enskild 

Sektorchef  Efter samråd med 

verksamhetsansvarig 

Allmänna juridiska ärenden 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 

 

B1 Prövning av om 

överklagande skett i rätt tid 

och avvisning av 

överklagande som kommit in 

för sent 

Sektorchef   

B2 Avge yttranden till högre 

instans med anledning av 

delegationsbeslut som 

överklagats 

Sektorchef   

B3 Beslut om att inte lämna ut 

information till den 

registrerade 

Sektorchef   

B4 Beslut om att inleda rättslig 

process eller förrättning 

Sektorchef  I samråd med 

BUN:s presidie 

B5 Beslut om att överklaga dom 

eller beslut 

Sektorchef  I samråd med 

BUN:s presidie 

B6 Föra kommunens talan inför 

domstol och andra 

myndigheter samt vid 

förrättningar, med rätt att 

genom fullmakt sätta annan i 

sitt ställe.  

Sektorchef  I samråd med 

BUN:s presidie 
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Ekonomi  

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 

 

C1 Beslut om 

skadeståndsanspråk mot elev 

Rektor/ 

Förskolechef 

Skadeståndslagen 

5:3 

 

C2 Fördelning av centrala anslag 

för kompetensutveckling 

Sektorchef Skollagen 2:34 

 

 

C3 Beslut om utdelning från 

donationsfonder 

(skolsamfonden) 

Sektorchef Enligt fondernas 

föreskrifter 

 

C4 Enstaka inslag med 

obetydliga kostnader för 

eleverna (förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, 

gymnasiesärskola) 

Rektor Skollagen 9:9; 

10:11; 11:14; 

15:18; 18:13 

 

 

Enligt riktlinjer 

för innehåll och 

kostnader vid 

utflykter och 

studieresor 

C5 Träffa avtal med alternativa 

utförare inom given budget 

för enskilda elever 

Sektorchef   

C6 Beslut om ersättning:  

 

Förskola, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, 

fritidshem 

ersättning till annan kommun 

ersättning till fristående 

verksamhet 

 

 

ersättning till internationell 

skola grundskolenivå 

 

Sektorchef 

 

Skollagen 8:17; 

9:16; 10:34; 

11:33; 14:14 

•Skollagen 8:21-

24; 9:19-21; 

10:37-39; 11:36-

38, 32; 14:15-17 

samt 

Skolförordningen 

i Sveriges 

författningssamlin

g 14:e kapitlet 

•Skollagen 24:4 

 

 

Beslut enligt 

8:21, 9:19, 10:37, 

11:36, 14:15, 

16:52, 17:31/35, 

19:25, 25:11; 

15:32 får 

överklagas till 

allmän 

förvaltningsdoms

tol 

 

C7 

Gymnasiet, 

gymnasiesärskola 

ersättning till annan kommun 

 

ersättning till fristående 

verksamhet 

 

ersättning till internationell 

skola gymnasienivå 

Sektorchef 

 

Skollagen 15:40; 

16:50-51; 17:22-

27; 19:22,21 

Skollagen 16:52-

55; 17:31-36; 

19:25-27 samt 

Gymnasieförordni

ngen 14 kap 

Skollagen 24:6 

Om godkännande 

föreligger 

C8 Beslut om 

inackorderingstillägg 

Handläggare för 

inackorderingstillägg 

 

Skollagen 15:32  

C9 Bidrag till verksamhet som 

används istället för förskola 

eller fritidshem  

Sektorchef Skollagen 25:10-

16 

Enligt riktlinjer 

för godkännande 

och rätt till bidrag 
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för 

förskola – 

fritidshem - 

pedagogisk 

omsorg 

med enskild 

huvudman 

C10 Beslut om avstängning från 

plats i förskola / fritidshem 

/pedagogisk omsorg på grund 

av ej erlagd avgift. 

Förskolechef/ 

Rektor i samråd med 

sektorchef 

  

Skolskjuts  

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 

 

D1 Beslut om skolskjuts 

(grundskola, 

grundsärskola) 

 

 

Skolskjuts- 

handläggare 

Skollagen 10:32-33; 

11:31-32 

(Får överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

se Skollagen 28:5 

punkt 5) 

D2 Beslut om skolskjutsplan Skolskjuts- 

handläggare 

  

D3 Ansvara för att kvaliteten 

inom skolskjuts-

verksamheten följer 

gällande föreskrifter 

Skolskjuts- 

handläggare 

Trafiksäkerhetsverkets 

föreskrifter om 

skolskjutsning 

 

D4 Upphandling av 

skolskjuts 

Skolskjuts- 

handläggare 

  

D5 Beslut om skolskjuts för 

elev i gymnasiesärskola 

Skolskjuts- 

handläggare 

Skollagen 18:30-31,   

 

D6 Beslut om att kommunen 

ska svara för vissa 

elevresor 

Skolskjuts- 

handläggare 

Svensk 

Författningssamling  

2010:873 

 

Elevhälsa  

Nr Ärenden Delegat Lagrum Anmärkning 

 

E1 Beslut om att utse 

verksamhetschef  

Sektorchef Hälso- och 

sjukvårdslagen 29 

§ 

 

 

 

E2 Beslut om att utse medicinskt 

ledningsansvarig (MLA)  

Barn- och 

elevhälsochef 

Hälso- och 

sjukvårdslagen 30 

§ 
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Kvalitetsarbete  

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 

F1 Rutiner för klagomål och 

information om dessa  

- Huvudmannanivå 

- Enhetsnivå 

 

 

Sektorchef  

Rektor/förskolechef 

Skollagen 4:8  

F2 Nödvändiga åtgärder vid brister 

som framkommer vid 

uppföljning, klagomål, eller på 

annat sätt  

- Huvudmannanivå 

- Enhetsnivå  

 

 

 

Sektorchef 

Rektor/Förskolechef 

Skollagen 4:7 Delegeras 

under 

förutsättning att 

aktuella 

åtgärder 

omfattas av 

delegats 

beslutsrätt 

F3 Systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå  

 

Sektorchef Skollagen 4:3,5-6 Rapport till 

BUN 

F4 Åtgärder mot kränkande 

behandling och diskriminering 

- målinriktat arbete 

- utredning samt i 

förekommande fall 

åtgärder 

Förskolechef/rektor Skollagen 6:6, 6:10 

Diskrimineringslagen  

 

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 

 

G1 Dagar för höst-och vårterminens 

början och slut för förskoleklass 

grundskola och grundsärskola  

Sektorchef Skolförordningen i 

svensk 

författningssamling 

3:2-3 

 

 

G2 Erbjuda utbildning i förskoleklass Rektor Skollagen 9:4-5  

 

G3 Besluta om placering vid 

skolenhet för elev i förskoleklass 

Rektor Skollagen 9:15 Får överklagas till 

skolväsendes 

överklagandenämnd 

G4 Mottagande i förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola av elev 

från annan kommun 

Rektor Skollagen 9:13; 

10:25-28; 11:25-27 

 

G5 Yttrande till annan kommun 

angående plats i förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola 

Sektorchef Skollagen 9:13 

10:25 11:25 

 

G6 Placering vid skolenhet 

grundskola, grundsärskola 

Rektor Skollagen 10:30-

31; 11:29-30  

Beslut enligt 10:30; 

11:29 får överklagas 
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till Skolväsendets 

överklagandenämnd) 

G7 Beslut om särskild undervisning 

Särskild undervisning på 

sjukhus/institution 

Särskild undervisning i hemmet 

Sektorchef i 

samråd med 

Barn- och 

elevhäslochef 

 

Rektor i 

samråd med 

Barn- och 

elevhälsochef 

Skollagen 24:17 

 

 

 

Skollagen 24:20 

 

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning  

 

H1 Placering av barn i förskola 

 

Förskolechef Skollagen 8: 14-

15, 8 

 

H2 Placering av barn i fritidshem 

 

Rektor Skollagen 14: 10  

H3 Placering av barn i pedagogisk 

omsorg 

Rektor/förskolec

hef 

Skollagen 25:2  

H4 Mottagande i förskola av barn 

från annan kommun  

Förskolechef Skollagen 8:13  

H5 Yttrande till annan kommun 

angående plats i förskola  

Förskolechef Skollagen 8: 13  

Gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning  

 

I1 Information om de nationella 

programmen och 

introduktionsprogram  

Rektor Skollagen 15:8  

I2 Yttrande för utbildning i annan 

kommun  

Sektorchef Skollagen 16.48  

I3 Bedömning att elev tillhör 

målgruppen för 

gymnasiesärskola 

Barn- och 

elevhälsochef 

Skollagen 18:4-5 Får överklagas till 

skolväsendets 

överklagandenämnd 

Barn- och elevärenden 

Nr Ärenden Delegat Lagrum Anmärkning 

 

J1 Rapport om barn- och elevärenden  

- Skolpliktsärenden 

- Diskriminering/kränkningsärenden 

- Skolinspektionsärende 

Barn- och 

utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
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Bilaga 1 

I nedanstående områden är förskolechef/rektor utpekad som ansvarig enligt skollagen. 

Nämnden kan inte besluta i dessa punkter.  

Förskola 

Nr Ärende Ansvarig Lagrum  Anmärkning 

 

A1 Forum för samråd med barn, 

elever och vårdnadshavare 

Förskolechef Skollagen 4:13-14  

A2 Systematiskt kvalitetsarbete 

för planering, uppföljning 

och utveckling: 

Enhetsnivå 

Förskolechef Skollagen 4:4  

A3 Skyldighet att på initiativ av 

socialtjänsten/nämnden 

samverka i frågor som rör 

barn som far illa eller som 

riskerar att fara illa. 

 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

och anställda 

 

Skollagen 29:13 

 

A4 Anmälningsskyldighet vid 

kränkande behandling och 

diskriminering   

All personal Skollagen 6:10  

A5  Skyldighet att anmäla till 

socialtjänsten/nämnden att 

barn kan behöva skydd 

All personal Socialtjänstlagen 

14:1 

Skollagen 29:13 

 

 

Rektor  

Allmänt  

Nr Ärende Ansvarig Lagrum  Anmärkning 

 

B1 Forum för samråd med barn, 

elever och vårdnadshavare 

Rektor Skollagen 4:13-14  

B2 Systematiskt kvalitetsarbete 

för planering, uppföljning 

och utveckling: 

Enhetsnivå 

Rektor Skollagen 4:4  

B3 Skyldighet att på initiativ av 

socialtjänsten/nämnden 

samverka i frågor som rör 

barn som far illa eller som 

riskerar att fara illa. 

 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

och anställda 

 

Skollagen 29:13 

 

B4 Anmälningsskyldighet vid 

kränkande behandling och 

diskriminering   

All personal Skollagen 6:10  

B5  Skyldighet att anmäla till 

socialtjänsten/nämnden att 

All personal Socialtjänstlagen 

14:1 
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barn kan behöva skydd Skollagen 29:13 

B6 Skyldighet att till rektor 

anmäla att en elev riskerar 

att inte nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås 

All personal  Skollagen 3:8  

B7 Skyldighet att utreda elevs 

behov av särskilt stöd/beslut 

om att åtgärdsprogram för 

särskilt stöd ska upprättas 

eller inte 

upprättas/skyldighet att ge 

särskilt stöd 

Rektor Skollagen 3:7-10  

 

Betyg  

Nr Ärende Ansvarig Lagrum Anmärkning  

 

C1 Ansvar för att betyg sätts i 

enlighet med gällande lag och 

förordning/Information till 

eleverna om grunderna för 

betygsättning. 

Rektor Skollagen 3:14-15  

C2 Beslut om betyg/Information 

till elev och vårdnadshavare 

om skäl för betyget 

Undervisande 

lärare 

Skollagen 3:16-17 

 

 

C3 Enligt ovan - om betyg är 

beroende av flera lärares 

bedömning och dessa inte kan 

enas 

Rektor Skollagen 3:16-17 

 

 

C4 Rättelse av skrivfel eller 

liknande förbiseende 

Undervisande 

lärare 

Skollagen 3:19  

C5 Ändring av uppenbart oriktigt 

betyg 

Rektor Skollagen 3:20 

 

 

C6 Betyg (grundskola, 

grundsärskola): Ansvar för att 

betygskatalog förs 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

6:5 

 

C7 Betyg (grundskola, 

grundsärskola): Utfärda 

terminsbetyg, avgångsintyg, 

betyg efter prövning 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

6: 8, 12, 18 

 

C8 Betyg (grundskola, 

grundsärskola) 

Utfärda slutbetyg samt betyg 

efter prövning av hel 

utbildning 

Rektor*  

Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

6: 11, 18 

*Rektor kan inte 

delegera denna 

uppgift vidare 
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Trygghet och studiero 

Nr Ärende Ansvarig Lagrum Anmärkning 

 

D1 Ordningsregler  

 

Rektor Skollagen 5:5  

D2 Omhändertagande av föremål  

 

Rektor* 

Lärare 

Skollagen 5:6, 

22*-24 

*endast rektor får 

utföra visst 

omhändertagande 

med hänvisning 

till Skollagen 5:22 

D3 Utvisning (grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola) 

Lärare Skollagen 5:6-7, 

24 

 

D4 Kvar-/för-sittning (grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola) 

Lärare 

Rektor 

Skollagen 5:6, 

8,24 

 

D5 Utredning/Genomförande av 

åtgärder/Skriftlig 

varning/Tillfällig omplacering 

inom skolenheten/Tillfällig 

omplacering vid annan 

skolenhet (förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, 

gymnasiesärskola) 

Rektor Skollagen 5:6, 9-

13,24 

 

 

Förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem  

Nr Ärende Ansvarig Lagrum Anmärkning 

 

E1 Ansvar för att vårdnadshavare 

informeras om elevs frånvaro 

(grundskola, grundsärskola) 

Rektor Skollagen 7:17  

E2 Ledighet (grundskola, 

grundsärskola): högst 2 dagar i 

följd och högst 5 dagar/läsår 

Lärare Skollagen 7:17 All annan 

ledighet beslutas 

av rektor 

E3 Utformningen av sådan 

skriftlig information som ges i 

utvecklingsplanen (grundskola, 

grundsärskola) 

Rektor Skollagen 

10:13, 11:16 

 

E4 Elever grundskola, 

grundsärskola – beslut om att 

elev ska få gå om en årskurs 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

4:6 

 

E5 Elever grundskola, 

grundsärskola – beslut om att 

en elev ska flyttas till en högre 

årskurs än den som eleven 

normalt ska tillhöra 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

4:7 
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E6 Elever grundskola, 

grundsärskola – beslut om hur 

anmälningsskyldighet vid elevs 

frånvaro ska fullgöras 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

4:8 

 

E7 Omfattningen av den 

friluftsverksamhet som skall 

bedrivas under lärares ledning 

(grundskola, grundsärskola) 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

5:6 

 

E8 Undervisning i svenska som 

andraspråk för en elev 

(grundskola, grundsärskola) 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

5:14–15 

 

 

E9 Elevs modersmålsundervisning 

(grundskola, grundsärskola)  

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

5:7–13 

 

E10 Beslut om att en elev i 

grundsärskola ska läsa en 

kombination av ämnen och 

ämnesområden samt ämnen 

enligt grundskolans kursplaner 

Rektor Skollagen 11: 8  

E11 Undervisningstid: Hur den 

fördelningsbara tiden i 

träningsskolan ska användas 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

10:10 

 

E12 Undantag från bestämmelser 

för skolform för integrerad elev 

Rektor Skollagen 7:9  
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Bilaga 2  

Information om ärenden som förskolechefer och rektorer enligt lag inte har möjlighet 

att delegera.  

Utöver dessa ärenden kan inte heller förskolechef och rektor delegera vidare de ärenden som 

de fått på delegation av nämnden.  

Förskolechef  

Nr Ärende Ansvarig Lagrum Anmärkning  

 

     

Rektor  

Nr Ärende Ansvarig Lagrum Anmärkning 

 

B1 Särskild undervisningsgrupp, 

enskild undervisning 

(grundskola, grundsärskola) 

Rektor Skollagen 3:11  Får överklagas till 

överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

B2 Anpassad studiegång 

(grundskola, grundsärskola) 

Rektor Skollagen 3:12; 

Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

5:5 

Får överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

B3 Ledighet längre tid än 10 dagar Rektor Skollagen 7:18 *Kommunen har 

beslutat om 5 dagar 

B4 Befrielse från obligatoriska 

inslag i undervisningen 

(grundskola, grundsär) skola 

Rektor Skollagen 7:19   Får överklagas till 

allmän 

förvaltningsdomstol 

B5 Lärotider andra lärotider för en 

elev av särskilda skäl inom 

grundsärskola 

 

 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

3:5 

 

B6 Elever grundskola, 

grundsärskola – beslut om att 

inte flytta elev till närmast 

högre årskurs 

Rektor Skolförordningen i 

Sveriges 

författningssamling 

4:5 

 

B7 Beslut om avstängning  Rektor Skollagen 5:14  

B8 Skolans val  Rektor Skolförordningen 

9:9 

 

 


