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Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna  Sida 1 av 18 
 

Grund- och förskoleutskottets delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2023-04-17 § 110. 

 
Inledning  
Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 § och 7 kap 5 § innehåller bestämmelser som medger en 
möjlighet att delegera beslutanderätten i ärenden till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare, eller 
anställd. 
 
Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut. Möjligheten att delegera 
beslutanderätten har två syften: 
- Avlasta nämnden rutinärenden. Detta för att skapa utrymmen för mer omfattande behandlingar av 
betydelse och principiella ärenden.  
- Möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och 
handläggningen snabbare. 
 
Besluten har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslutet kan överklagas genom 
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 
 

Beslut i ärenden som delegerats kan hänskjutas till nämnden om nämnden eller delegaten finner det 
befogat på grund av ärendets karaktär. Att nämnden tar upp ett särskilt ärende inom en ärendegrupp 
innebär inte att delegationen bryts. 
 

Det är inte tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerat gemensam 
beslutanderätt till både tjänstemän och politiker. 
 

Beslut som är av större vikt eller av principiell natur får inte fattas av delegat med stöd av delegation. 
Vid tvekan ska kommunalråd / alt. kommunchef konsulteras. 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen 6 kap 40 § och 7 kap 8 §ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som 
fattats med stöd av 6 kap 37 § och 7 kap 5-6 §§ ska anmälas till den. Beslut ska protokollföras 
(bilaga 4) om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagens 13:e kapitel. 
 
Beslut som tas på delegation ska återrapporteras till den nämnd som utfärdat delegationen. Det ger 
nämnden möjlighet att kontrollera om delegationsbesluten är fattade på det sätt nämnden avsåg när 
beslutanderätten delegerades. Nämnden kan inte ändra på ett beslut som fattats på delegation men 
kan återta delegationsrätten permanent eller tillfälligt om nämnden anser att den utövats på fel sätt. 
 
Verkställighet 
I ärenden där utrymme saknas för självständiga bedömningar är det i stället fråga om ren 
verkställighet. Dessa frågor är ofta reglerade i lagar och avtal och upptas inte i delegationsordningen. 
Delegering av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som innebär arbetsfördelning 
mellan anställda. 
 
I kommunallagen 6 kap 38 § regleras ärenden som inte är möjliga att delegera:  
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige.  
- Yttranden med anledning av att nämndbeslut eller fullmäktigebeslut har överklagats (gäller inte 

överklagade delegationsbeslut).  
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt.  
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Grund- och förskoleutskottets delegationsordning 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2023-04-17 § 110. 

 
Firmateckningsrätt 

Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning utgör 
ren verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan denna 
rätt eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av fullmäktige, styrelsen eller någon annan 
nämnd i samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller andra rättshandlingar.  
 
Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av till exempel en chef som 
ett led i den löpande verksamheten och som finansieras inom beslutad budgetram för respektive 
nämnd. I dessa fall består rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar som ett 
led i befogenheterna, om inte annat framgår av lag eller av nämnd/styrelse/kommunfullmäktige fattade 
beslut. 
 
Även om beslut fattas med stöd av delegation eller är verkställighet ska lag, policy, riktlinjer m.m. följas. 
 
_________ 
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Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Ärende Kommentar Ska deleg.- 

beslut 
skrivas? 

Dokumenthanteringsplaner Kommunstyrelsen är 
arkivmyndighet 

Nej 

Beslut i ärenden av allmän karaktär och som inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt 

Nej 

Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där 
det på grund av tidsbrist inte finns utrymme för 
behandling av kommunstyrelsen 

Ja 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ärende Kommentar Ska deleg.- 

beslut 
skrivas? 

Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell 
beskaffenhet gällande för- och grundskolans 
verksamheter 

I utskottsordförandens 
frånvaro 

Nej 

Beslut i ärenden av allmän karaktär och som inte är 
av principiell betydelse eller annars av större vikt 

I utskottsordförandens 
frånvaro 

Nej 

Skolchef 
Ärende Kommentar Ska deleg.- 

beslut 
skrivas? 

Beslut om att anta en leverantör/entreprenör Dokumenteras genom 
tilldelningsbeslut 

Nej 

Försäljning av lös egendom upp till ett halvt 
basbelopp 

Enligt reglemente för 
verksamhets- och 
ekonomistyrning där 
rutiner för försäljning 
finns beskrivet. Samråd 
ska ske med kommunchef 

Ja 

Enskild löneförhandling och löneförhandling vid 
nyanställning 

HR-chefens synpunkter 
ska inhämtas. Vid 
oenighet förs ärendet 
vidare till kommunchef 
för avgörande. 
Vid fortsatt oenighet 
överlämnas ärendet till 
Ksau som fattar beslut. 

Nej 

Medverkan i projekt inom eget verksamhetsområdet 
där ingen medfinansiering och andra merkostnader 
finns förutom eget arbete 

Med merkostnader avses 
traktamenten, 
övertidsersättning o likn. 
i de fall de inte ingår i 
projektmedlen 

Ja 

Personalfrågor Se bilaga Nej 
Tillsvidareanställning enligt fastställda riktlinjer Dokumenteras i 

anställningsavtal 
Nej 

Uppsägning på grund av personliga skäl, arbetsbrist 
och avsked 

I samråd med HR-chef Nej 

Teckna avtal med upphandlad 
leverantör/entreprenör 

Dokumenteras genom 
underskrivet avtal 

Nej 
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1. Övergripande och allmänna ärenden 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.1 Beslut i ärende som är så brådskande att utskottets 

avgörande inte kan avvaktas 
6 kap 37 och 39 §§ KL  Ordförande Anmälan till kommunstyrelsen 

 
Vid ordförandes frånvaro övergår delegationen till 
vice ordförande 

Ja 

1.2 Vidta brådskande åtgärder med anledning av 
extraordinär händelse  

6 kap 37 § KL  
7 kap 5 § KL  
6 kap 39 § KL  
6 kap 40 §, 2:a st. KL  

Skolchef Delgivning till kommunstyrelsen 
(tjänsteskrivelse) 
 

Nej 
 

1.3 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande 
inkommit i rätt tid 
 
Beslut om avvisning 

45 § FL Registrator 
 
 
Skolchef 

 
 
 
 

Nej 
 
 
Ja 

1.4 Beslut om omprövning av beslut i redan taget 
delegationsärende  

27 § FL  Delegat i 
ursprungsbeslut 

Anmälan till utskott Ja 
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1. Övergripande och allmänna ärenden, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.5 Nödvändiga åtgärder avseende uppföljning av klagomål 

m.m.  
 

4 kap 7 § SkolL 
25 kap 8 § SkolL  

Rektor 
 

Kommunen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot 
och utreda klagomål mot verksamheten. 
Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 
sätt. 
 

Delgivning till utskott 

Nej 

1.6 Utlämnande av allmän handling 
 

a) Sekretessprövning 
b) Beslut att inte lämna ut allmän handling 
c) Avslag på begäran från annan myndighet att få ta del 
av handling eller få del av uppgift 
d) Yttrande vid överklagan 

2 kap 12 § TF  
 

6 kap 3 § OSL  
10 kap 14 § OSL  
6 kap 7 § OSL 
 
6 kap. 7 och 8 §§ OSL. 

Skolchef a) Registrator gör en första bedömning 
b-d) Skolchef 

Ja (b-d) 

1:7 Överklagande av dom/beslut till högre instans  Skolchef Delgivning till utskott 
 

Samråd med ordföranden i principiellt viktiga 
ärenden 

Nej 

1:8 Utfärda fullmakt för ombud att föra utskottets talan 
inför domstol och myndigheter samt vid förrättning 

 Ordförande Efter samråd med vice ordförande 
 

Nej 

1.9 Avge yttrande till förvaltningsrätten och Skolväsendets 
överklagandenämnd  
(gäller inte de delegationer som finns under resp 
skolform)  

 Skolchef Anmälan till utskott Ja 

1.10 Överklagande av dom/beslut till högre instans  Skolchef Samråd med ordföranden i principiellt viktiga 
ärenden 
 

Lämnas till diariet för registrering 
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1. Övergripande och allmänna ärenden, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.12 Yttrande och svar till 

- Skolinspektionen 
- Barn och elevombudet 
- Allmän förvaltningsdomstol  
- Skolväsendets överklagandenämnd 
- Diskrimineringsombudsmannen 
- Riksdagens ombudsmän (JO) 

4 § FL  Skolchef Delgivning till utskott 
 

Lämnas till diariet för registrering 

Nej 

1.13 Besvarande/yttrande av inkommen skrivelse till 
utskottet i ärenden som rör enskild t.ex. 
- Skolinspektionen 
- Barn- och elevombudet 
- Allmän förvaltningsdomstol  
- Skolväsendets överklagandenämnd 
- Diskrimineringsombudsmannen 
(Skrivelser från politiska partier besvaras av utskottet, 
övriga skrivelser besvaras av delegat) 

4 § FL  Skolchef Delgivning till utskott 
 

Lämnas till diariet för registrering 
 

Nej 

1.14 Journaler elevhälsa 
 

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

4 kap 1 § OSL  
 

23 kap 2 § OSL  
 

 
 

Psykolog/skolsk./ 
medicinskt 
ledningsansvarig  

Anmälan till utskott  
 

Ja (vid beslut 
att inte 
lämna ut 
handling) 

1.15 Yttrande över elevhälsoärenden  4 § FL  Resp. rektor 
 

Avser yttrande till Skolinspektionen, Inspektionen 
för vård och omsorg m.fl. 
 

Anmälan till utskott 

Ja 

1.16 Ansvar för skolans hälso- och sjukvård 2 kap 25-28 §§ SL 
HSL 2017:30 

Skolchef Skolchef innehar det samlade ledningsansvaret för 
hälso- och sjukvårdsverksamheten. 
Skolchef leder och fördelar arbetet. 
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Antagen av kommunstyrelsen 2023-04-17 § 110. 
 

1. Övergripande och allmänna ärenden, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.17 Beslut om skolskjuts 9 kap. 15 b –c, §§ SkolL 

10 kap. 32 - 33 §§ SkolL 
11 kap. 31 - 32 §§ SkolL 

Handläggare 
skolskjuts 

 Nej 
 

 

1.18 Yttrande och svar till allmän förvaltningsdomstol i 
ärenden gällande skolskjuts 

 Handläggare 
skolskjuts 

Samråd med skolchef 
 
Lämnas till diariet för registrering 

Nej 

1.19 Ändring av beslut 37-38§§ § FL Delegat i 
ursprungsbeslut 

Lämnas till diariet för registrering Nej 

1.20 Besluta att en person som saknar lärarlegitimation och 
behörighet ska användas för att bedriva undervisning 
under längre tid än sex månader 

2 kap. 19 § SkolL Rektor 
Bitr. rektor (vid 
rektors frånvaro) 

Anmälan till utskott Ja 

1.21 Organisation inom eget verksamhetsområde  Skolchef Dokumenteras i MBL-protokoll. Delges 
kommunstyrelsen 

Nej 

1.22 Omfördelning av investeringsbudget inom nämndens 
verksamhetsområde 

 Skolchef Anmälan till utskott Ja 

1.23 Anställning av obehöriga förskollärare och lärare upp 
till ett läsår 
Bun § 43 2022-05-17 

2 kap. 21 § SkolL Skolchef Anmälan till utskott  
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2. Förskola och fritidshem (samt omsorg på OB-tid) 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
2.1 Erbjudande om placering i förskola/fritidshem samt 

omsorg på OB-tid 
8 kap. 5,6,14,15 §§ SkolL 
Kommunala riktlinjer, 
köregler och avgifter 

Förskolerektor Verkställighet 
 

Avser även placering av omsorg på OB-tid 

Nej 
 

 

2.2 Beslut om barngruppernas storlek och sammansättning 8 kap 8 § SkolL Förskolerektor Anmälan till utskott Nej 

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

8 kap 5 och 7 §§ SkolL 
 

Förskolerektor Verkställighet 
 

Nej 

2.4 Beslut om avslag på ansökan om placering av barn 
i förskolan/fritidshem 
 

samt omsorg på OB-tid 
 

37-38 §§ § FL 
 
 

Kommunala riktlinjer, 
köregler och avgifter 

Förskolerektor Verkställighet. 
 

Beslutet kan endast överklagas enl. s.k. 
laglighetsprövning (Förv.rätten), dvs, prövning om 
beslutet tillkommit i laga ordning. kommit till i laga 
ordning eller strider mot lagen. 
 

10 kap 2 och 5 §§, 13 kap. 2 § 13 kap. 4 § 3:e st KL. 
SkolL. 

Nej 

2.5 Fördelning av platser vid förskola/fritidshem samt 
uppföljning av detta 

6 kap 10 § SkolL Förskolerektor Anmälan till utskott Nej 

2.6 Beslut om hänvisning till fristående förskola 8 kap 12 § 2 st SkolL  Förskolerektor Anmälan till utskott Ja 

2.7 Beslut om att hänvisa barn till annan kommun 8 kap 12 § 3 st SkolL Förskolerektor Anmälan till utskott Ja 

2.8 Yttrande om placering i förskola i annan kommun 8 kap 13 § SkolL Förskolerektor Anmälan till utskott Ja 

2.9 Beslut om tilläggsbelopp för barn med behov av särskilt 
stöd 

8 kap 9 § SkolL Förskolerektor Anmälan till utskott Ja 

2.10 Utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 6 kap 10 § SkolL Förskolerektor Anmälan till utskott Nej 
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2. Förskola och fritidshem (samt omsorg på OB-tid), forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
2.11 Beslut att ta emot barn från annan kommun i 

kommunens förskola  
 

samt tecknande av avtal om interkommunal ersättning 

8 kap 13 § SkolL 
 
 

8 kap 17 § SkolL 

Förskolerektor 
 
 

Förskolerektor 

Verkställighet 
 
 

Verkställighet 

Nej 
 
 

Nej 

2.12 Upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera 
förskolans plan för arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling 

8 kap 8 § SkolL  
3 kap 16 § DiskrL  

Förskolerektor Anmälan till utskott 
 

Lämnas till diariet för registrering 

Nej 

2.13 Avsteg från reglerna när det gäller uppsägning av plats 
inom förskola/fritidshem och omsorg på OB-tid 

Kommunala riktlinjer, 
köregler och avgifter 

Skolchef Anmälan till utskott Ja 

2.14 Beslut om avdrag från månadsavgiften i förskola eller 
fritidshem  

Kommunala riktlinjer, 
köregler och avgifter 

Skolchef Anmälan till utskott Ja 

2.15 Beslut om avstängning p.g.a. skuld Kommunala riktlinjer, 
köregler och avgifter 

Skolchef Anmälan till utskott Ja 
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3. Skolplikt och rätt till utbildning 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
3.1 Beslut om mottagande av elev i grundsärskolan 

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

Yttrande vid överklagande 

7 kap 5 § SkolL 
 
 
 
7 kap 5 § 3:e st SkolL 
 
 
28 kap 12 § pkt 1 SkolL 
 

Skolchef 
 

Beslut fattas i samråd 
med rektor 

Avser hemkommunens prövning av om en elev ska 
tas emot i grundsärskolan under sin skolplikt. 
Anmälan till utskott 
 
Anmälan till utskott 
 
 
Anmälan till utskott 
 

Ja 
 
 
 
Ja 
 
 
Ja 

3.2 Utreda frågan om en elev i grundsärskolan inte tillhör 
målgruppen 
 
Beslut att elev i grundsärskolan inte tillhör målgruppen 
 
Tillse att elev tas emot i grundsärskolan eller på annat 
sätt erhåller föreskriven utbildning 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande  

7 kap 5a § SkolL 
 
 
7 kap 5b § SkolL 
 
7 kap 5b § SkolL 
 
 
28 kap 12 § pkt 1 SkolL 
 

Rektor 
 
 
Rektor 
 
Rektor 
 
 
Rektor 

Avser hemkommunen 
 
 
Anmälan till utskott 
 
Rektor på aktuell skola 
 
 
Anmälan till utskott 

Nej 
 
 
Ja 
 
Nej 
 
 
Ja 

3.3 Beslut om elev som tas emot i grundsärskolan 
huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden 
– gå inriktningen träningsskola 

11 kap 3 och 8 §§ SkolL 
 
 

Rektor Anmälan till utskott Ja 

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

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

Nej 

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

7 kap 8 § SkolL Rektor Om berörda huvudmän är överens och elevs 
vårdnadshavare medger det 

Nej 
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3. Skolplikt och rätt till utbildning, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
3.5 Överenskommelse om att en elev i grundskolan ska få 

sin utbildning inom grundsärskolan eller att en elev 
inom grundsärskolan ska få sin utbildning inom 
grundskolan 

7 kap 9 § SkolL 
 

Rektor Om berörda huvudmän är överens och elevs 
vårdnadshavare medger det 

Nej 

3.6 Beslut om uppskjuten skolplikt 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

7 kap 10 § SkolL 
 
28 kap 12 § pkt 2 SkolL 

Rektor 
 
Rektor 

Anmälan till utskott 
 
Anmälan till utskott 

Ja 
 
Ja 

3.7 Beslut om upphörande av skolplikt 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

7 kap 13 § SkolL 
 
28 kap 12 § pkt 3 SkolL 

Rektor 
 
Rektor 

Anmälan till utskott 
 
Anmälan till utskott 

Ja 
 
Ja 

3.8 Beslut om förlängning av skolplikt 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

7 kap 14 § SkolL 
 
28 kap 12 § pkt 3 SkolL 

Rektor 
 
Rektor 

Anmälan till utskott 
 
Anmälan till utskott 

Ja 
 
Ja 

3.9 Rätt att slutföra skolgång efter skolpliktens 
upphörande 

7 kap 15-16 §§ SkolL Rektor Anmälan till utskott Ja 

3.10 Se till att skolpliktiga barn som inte går i kommunens 
grundskolor eller grundsärskolor på något annat sätt 
får föreskriven utbildning 

7 kap 21 § SkolL Rektor Delgivning till utskott, generellt 2 gr/år Nej 

3.11 Se till att elever i kommunens grundskola och 
grundsärskola fullgör sin skolgång 

7 kap 22 § SkolL Rektor Delgivning till utskott, generellt 2 gr/år Nej 

3.12 Beslut om rätt till utbildning för den som anses som 
bosatt i Sverige  
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

29 kap 2-4 §§ SkolL 
 
 
28 kap 12 § pkt 13 SkolL 

Rektor 
 
 
Rektor 

Anmälan till utskott 
 
 
Anmälan till utskott 

Ja 
 
 
Ja 

3.13 Fastställa skolpliktsbevakning  Rektor Delgivning till utskott Nej 
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4. Grundskola - förskoleklass 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
4.1 Beslut om placering vid en annan skolenhet än vad 

vårdnadshavaren önskar 
 
 
 
 
 

 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

9 kap 15 § 1 st SkolL 
9 kap 15 § 2 st SkolL 
 
 
 
 
 

 
28 kap 12 § pkt 6 SkolL 

Rektor 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 28 kap 12 § 1 st pkt 6 SkolL anges att en kommuns 
beslut enligt 9 kap 15 § 2 st samma lag, om placering vid 
en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar, 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 
Av 28 kap 18 § följer att beslut i samma fråga enligt 1 st 
endast får överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 
kap KL. 
 

Nej 

4.2 Beslut om mottagande av barn från annan kommun i 
Arvidsjaurs kommuns förskoleklass 
 
samt tecknande av avtal om interkommunal ers. (IKE) 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

9 kap 13 § SkolL 
 
 
9 kap 16 § SkolL 
 
28 kap 12 § p. 4 SkolL 

Rektor 
 
 
Rektor 
 
Rektor 

Anmälan till utskott 
 
 
Verkställighet 
 
Rektor 

Ja 
 
 
Nej 
 
Ja 

4.3 Beslut om tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt 
stöd 

3 kap 3 § SkolL Skolchef Anmälan till utskott 
(handläggs av rektor) 

Ja 

4.4 Yttrande över förskoleklass i annan kommun för barn 
från Arvidsjaurs kommun 

9 kap 12-13 §§ SkolL Rektor Verkställighet Nej 

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

9 kap 5 § SkolL Rektor Verkställighet Nej 

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

9 kap 10 § SkolL Rektor Verkställighet Nej 

4.7 Beslut om framflyttad skolstart på föräldrarnas begäran 
gällande förskoleklass 

7 kap 10§ SkolL 
8 kap 3§ SkolL 

Rektor Anmälan till utskott Ja 
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5. Grundskola 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
5.1 Beslut om tidigare skolstart höstterminen det 

kalenderår barnet fyller sex år. 
7 kap 11 a § SkolL Rektor Anmälan till utskott Ja 

5.2 Beslut om placering av elev vid skolenhet 
 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

10 kap 30 § 1 st SkolL 
 
 
28 kap 12 § pkt 6 SkolL 

Rektor 
 
 
Rektor 

Av 28 kap 18 § SkolL följer att beslut enligt 1 st endast får 
överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap KL.  
 
Anmälan till utskott 

Nej 
 
 
Ja 

5.3 Beslut om placering vid annan skolenhet än den 
vårdnadshavaren önskar 
 
 
 

 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

10 kap 30 § 2 st SkolL 
 
 
 
 
 
28 kap 1 § pkt 4 SkolL 
 

Rektor 
 
 
 
 
 
Rektor 
 

I 28 kap 12 § 1 st pkt 6 SkolL anges att en kommuns 
beslut enligt 10 kap 30 § 2 st samma lag, om placering 
vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar, 
överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. 
 
 
 

Anmälan till utskott 

Nej 
 
 
 
 
 
Ja 

5.4 Beslut om upprättande och fastställande av plan mot 
kränkande behandling samt skriftligen dokumentera 
arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen  

6 kap. 8 § SL och 3 kap. 
20 § DL  

Rektor Delgivning till utskott, generellt 2 gr/år Nej 

5.5 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i 
kommunens grundskola 
 
samt tecknande av avtal om interkommunal ers. (IKE) 

10 kap 25, 27-28 §§ 
SkolL 

Rektor Anmälan till utskott 
 
 
Verkställighet 

Ja 
 
 
Nej 

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

10 kap 24-25 §§ SkolL Rektor Anmälan till utskott Ja 

5.7 Beslut om mottagande av barn som vistas i Sverige 
utan uppehållstillstånd 

4 kap, 2 § SkolF Rektor Anmälan till utskott Ja 
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5. Grundskola, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
5.8 Beslut om skolskjuts 

 

a) för elev i grundskola 
b) för elev från annan kommun i kommunens 
grundskola 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

 
 

10 kap 32 § SkolL 
10 kap 33 § SkolL 
 
 
28 kap 5 § p. 5 SkolL 

 
 

Handl. skolskjuts 
Handl. skolskjuts 
 
 
Handl. skolskjuts 

 
 

Anmälan till utskott 
Anmälan till utskott 
 
 
Anmälan till utskott 

 
 

Ja 
Ja 
 
 
Ja 

5.9 Beslut om tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt 
stöd 

3 kap 3 § SkolL Skolchef Anmälan till utskott 
(Handläggs av rektor) 

Ja 

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

10 kap 29 § SkolL Skolchef Anmälan till utskott Ja 

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

Yttrande vid överklagande 

10 kap 29 § SkolL 
 
 
 
28 kap 12 § p. 5 SkolL 

Skolchef Anmälan till utskott 
(handläggs av rektor) 

Ja 

5.12 Fastställa schema för grundskolan 3 kap 6 § SkolF Rektor Verkställighet Nej 

5.13 a) Erbjudande om språkval i grundskola 
 
 
b) Erbjudande av ämnen som elevens val i grundskola 

10 kap 4 § SkolL 
9 kap 5, 7 §§ SkolL 
 
10 kap 4 § SkolL 
9 kap 8 §§ SkolL 

Rektor 
 
 
Rektor 

Verkställighet 
 
 
Verkställighet 

Nej 
 
 
Nej 

5.14 Beslut om huvudmannens organisation av 
modersmålsundervisning. 

5 kap, 7-13 § SkolF 
4 kap 18-20§§ GyF 

Rektor utsedda av 
Skolchef 

Anmälan till utskott vid årets första sammanträde Ja 
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5. Grundskola, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
5.15 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 

garanterade undervisningstiden i grundskola 
10 kap 2 § SkolL 
9 kap 3 § SkolF 
Bilaga 1, SkolL 

Rektor Anmälan till utskott Ja 

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

10 kap 4 § 3 st SkolL Skolchef Anmälan till utskott Ja 

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

9 kap 12 § SkolF Skolchef Anmälan till utskott Ja 

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

9 kap 14, 17 §§ SkolF Skolchef Anmälan till utskott (vid avvikelse) Ja 

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

9 kap 18 § SkolF Skolchef Anmälan till utskott Nej 

5.20 Ansvar för att skolmåltiderna i grundskola är 
näringsriktiga 

10 kap 10 § SkolL Rektor Verkställighet Nej 

5.21 Ställa in undervisning för att hindra spridning av 
smittsam sjukdom eller på grund av annan tvingande 
omständighet: 
 
a) högst en dag 
 
b) högst 7 dagar 

  
 
 
 
Rektor 
 
Skolchef 

 
 
 
 
Rektor (samråd med skolchef). Anmälan till 
utskott 
 
Skolchef 

 
 
 
 
Ja 
 
Ja 
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6. Grundsärskola 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
6.1 Beslut om placering vid annan skolenhet än den 

vårdnadshavaren önskar 
11 kap 29 § SkolL Skolchef I 28 kap 12 § 1 st pkt 6 SkolL anges att 

en kommuns beslut enligt 11 kap 29 § 2 st samma lag, 
om placering vid en annan skolenhet än den vårdnads- 
havare önskar, överklagas hos Skol- väsendets 
överklagandenämnd. 
 

Av 28 kap 18 § följer att beslut enligt 1 st endast får 
överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap KL. 

Nej 
 
 

6.2 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i 
kommunens grundsärskola 
 
samt tecknande av avtal gällande interkommunal 
ersättning (IKE) 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

11 kap 25-27 SkolL 
 
 
11 kap 33 § SkolL 
 
 
28 kap 1 § pkt 4 SkolL 

Rektor 
 
 
Rektor 
 
 
Rektor 

Anmälan till utskott 
 
 
Verkställighet 
 
 
Anmälan till utskott 

Ja 
 
 
Nej 
 
 
Ja 

6.3 Beslut om mottagande av barn som vistas i Sverige 
utan uppehållstillstånd. 

4 kap 2 § SkolF Rektor Anmälan till utskott Ja 

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

11 kap 24-25 §§ SkolL Skolchef Anmälan till utskott Ja 

6.5 Beslut om elev i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 

11 kap 8 § SkolL Rektor Anmälan till utskott Ja 

6.6 Beslut om skolskjuts 
 
a) för elev i kommunens grundsärskola 
b) för elev från annan kommun i kommunens 
grundsärskola 
 
Överklagande 
 

Yttrande vid överklagande 

 
 
10 kap 31 § SkolL 
10 kap 32 § SkolL 
 
 
28 kap 5 § p. 5 SkolL 

 
 
Handl. skolskjuts 
Handl. skolskjuts 
 
 
Handl. skolskjuts 

 
 
Anmälan till utskott 
Anmälan till utskott 
 
 
Anmälan till utskott 

 
 
Ja 
Ja 
 
 
Ja 
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6. Grundsärskola, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
6.7 Beslut om tilläggsbelopp för elev med behov av särskilt 

stöd 
3 kap 3 § SkolL Skolchef Anmälan till utskott Ja 

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

11 kap 38 § SkolL Skolchef Anmälan till utskott. Ja 

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

10 kap 3 § SkolF Rektor Verkställighet Nej 

6.10 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden i grundsärskola 

11 kap 2 § SkolL 
10 kap 2 § SkolF 
Bilaga 1 till SkolF 

Rektor Anmälan till utskott Nej 

6.11 Organisation av modersmålsundervisning och 
resurstilldelning 

5 kap, 7-13 §§ SkolF Skolchef Anmälan till utskott vid årets första sammanträde Ja 

6.12 Fastställa schema för grundsärskolan 3 kap 6 § SkolF Rektor Verkställighet Nej 

6.13 Erbjudande av allsidigt urval av ämnen som elevens val 10 kap 5 och 6 §§ SkolF Rektor Verkställighet Nej 

6.14 Ansvar för att skolmåltiderna i grundsärskola är 
näringsriktiga 

10 kap 10 § SkolL Rektor Verkställighet Nej 

6.15 Ställa in undervisning för att hindra spridning av 
smittsam sjukdom eller på grund av annan tvingande 
omständighet: 
 
a) högst en dag 
 
b) högst 7 dagar 

  
 
 
 
Rektor 
 
Skolchef 

 
 
 
 
Rektor (samråd med skolchef). Anmälan till utskott 
 
Skolchef 

 
 
 
Ja 
 
Ja 
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