
 

Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
Utbildning, kultur och fritid 1 (13) 

 

 

2017-02-15 

 

 
DELEGERINGSORDNING 

 
FÖR 

 
UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av UKN § 69/2014 

 

Rev UKN §§ 50, 62,76/2015 

UKN § 77/2016 
UKN § 9/2017 

 

  



 2 (13) 

 

Innehållsförteckning 
 

Förkortningar som används i denna delegeringsordning .................................................................... 3 

Allmänt om delegering ......................................................................................................................... 4 

Anmälan av beslut ............................................................................................................................ 4 

Registrering av beslut ....................................................................................................................... 4 

Förvaring av beslut ........................................................................................................................... 4 

1. Utbildnings- och kulturnämndens delegeringsordning - gemensamt .......................................... 5 

2. Utbildning – Huvudmän och ansvarsfördelning ........................................................................... 6 

3. Utbildning – Kvalitet och inflytande .............................................................................................. 6 

4. Utbildning – Åtgärder mot kränkande behandling ........................................................................ 6 

5. Utbildning - Skolplikt och rätt till utbildning ................................................................................... 7 

6. Förskolan ...................................................................................................................................... 8 

7. Förskoleklass ................................................................................................................................ 8 

8. Grundskolan.................................................................................................................................. 9 

9. Grundsärskolan........................................................................................................................... 10 

10. Gymnasieskolan ......................................................................................................................... 10 

11. Utbildning – gemensamt om interkommunal ersättning och bidrag .......................................... 11 

12. Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna................................................... 12 

12. Kultur och fritid ............................................................................................................................ 13 

 

  



 3 (13) 

 

Förkortningar som används i denna delegeringsordning 

UKN Utbildnings- och kulturnämnden 
UK-chef Utbildnings- och kulturchef 
R Rektor                                                                                                                                    

F Förskolechef                                                                                                                            
Chef  
KL Kommunallag (1991:900) 
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
FL Förvaltningslag (1986:223) 
SL Skollag (2010:800)                                                                                       
SF Skolförordning (2011:185)                                                                                           
GF Gymnasieförordning (2010:2039)                                                                                            
VF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 
AML Arbetsmiljölag (1977:1160)                                                                                                     
SFS Svensk författningssamling 
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Allmänt om delegering 

Bestämmelserna om delegering återfinns i Kommunallag (1991:900) 6 kap 33-38 §§.  

Delegering/delegation innebär att överflytta beslutsrätt. Utbildnings- och kulturnämnden kan 
uppdra åt någon/några att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa grupper av ärenden. Den som 
får beslutanderätten kallas delegat. Delegat kan vara enskild ledamot eller ersättare i nämnden, 
grupp ledamöter i nämnden eller enskild anställd inom kommunen. 

Nämnden har möjlighet att utse ställföreträdande delegat. Vid delegats frånvaro eller förhinder 
tillkommer beslutanderätten ersättaren. I de fall där ersättare inte utsetts eller där såväl delegat 
som ersättare är frånvarande och det föreligger en brådskande situation tillkommer beslutande-
rätten närmast överordnad chef. 

Avsikten med delegering är att åstadkomma en effektiv förvaltning genom att avlasta nämndens 
löpande rutinärenden där hantering styrs av redan utfärdad lag och förordning eller givna direktiv. 

När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe. Beslut 
fattade med stöd av denna delegeringsordning är juridiskt sett nämndens beslut och överklagas 
därför på samma sätt som nämndens beslut. 

Beslut fattade av delegat kan inte överprövas av nämnden. 

Till delegat överlämnad beslutanderätt kan när som helst återkallas av nämnden tillfälligt eller 
definitivt. 

Vid tveksamhet kan alltid ett ärende, på delegatens initiativ, överlämnas till nämnden för 
avgörande. Rätt att besluta på delegering innebär inte att delegaten är skyldig att besluta. 

Nämnden förutsätter, att beslut av delegat följer de förordningar och anvisningar som är tillämpliga, 
samt att beslut av delegat föregås av erforderligt samråd. 

Beslut av delegat ska som regel snarast anmälas skriftligt till nämnden. I de fall anmälan av 
delegeringsbeslut kan ske med annat tidsintervall finns detta noterat i kolumnen för kommentarer. 

Anmälningssystemet skall tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. Anmälan har 
också i vissa fall betydelse för beräkning av överklagandetiden (laglighetsprövning enligt 
kommunallagen).  

Anmälan av beslut 

Respektive delegat ska skriftligt dokumentera besluten.  

Av beslutshandlingen skall framgå 

 Ärendemening 

 Beslutsinnehåll 

 Delegat/vem som fattat beslutet 

 När beslutet fattades 

 Vem som delgivits beslutet 

Besluten skickas fortlöpande (se ovan) till sekreteraren för utbildnings- och kulturnämnden som ser 
till att de anmäls vid nästkommande sammanträde.  

Registrering av beslut 

Delegeringsbeslut antecknas med numrering och datering under särskild paragraf i protokollet. 

Förvaring av beslut 

Beslut och underlag förvaras i pärm och finns tillgängliga vid sammanträdet. 
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1. Utbildnings- och kulturnämndens delegeringsordning - gemensamt 

 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Brådskande ärenden KL 6 kap 
36 § 

Ord- 
förande 
UKN 

Gäller ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan 
inväntas. Beslut skall anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

2 Vidaredelegering 

 

KL 6 kap 
37 § 

UK-chef 

 

UKN ger härmed förvaltningschefen rätt 
att vidaredelegera sin beslutanderätt i 

enlighet med kommunallagens 
bestämmelser (KL 6 kap 37 §). 

Beslut fattade på vidaredelegation skall 
anmälas till förvaltningschef och till 
UKN. 

3 Befullmäktigande av ombud att 
för Utbildnings- och 
kulturnämndens talan inför 
domstol och andra 

myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag 

 UK-chef  

4 Utse beslutsattestanter och 
ersättare 

 UK-chef  

5 Omfördelning av medel mellan 
ansvar och verksamheter 

Avseende drifts- och 
investeringsbudget 

 UK-chef  

6 Teckna avtal  

Vid upphandling eller inköp av 
varor/tjänster samt hyres- och 
driftsavtal 

 UK-chef  

7 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
som förorsakats av personal (ej 
enhetsnivå,se pkt 6) 

 UK-chef Skadeståndslagen 3 kap 

8 Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada 
som förorsakats av personal 
(anställda på enhetsnivå) 

 Chef  Skadeståndslagen 3 kap 

9 Avskrivning av fordran inom 
UKN:s verksamhetsområden 

 UK-chef Formell avskrivning efter beslut av UKN 

10 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut 
allmän handling och 
utlämnande av handling med 
förbehåll (ej enhetsnivå se pkt 
20) 

OSL 6 kap 
1-6 §§ 

UK-chef Beslutet kan överklagas OSL 6 kap 7 § 

11 Pröva utlämnande av allmän 
handling, vägran att lämna ut 

allmän handling och 
utlämnande av handling med 
förbehåll (på enhetsnivå). 

OSL 6 kap 
1-6 §§ 

Chef  Beslutet kan överklagas OSL 6 kap 7 § 

12 Besluta om utbildnings- och 
kulturförvaltningens 
organisatoriska indelning 

 UK-chef  
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2. Utbildning – Huvudmän och ansvarsfördelning 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Befattningsutbildning för rektorer SL 2 kap 
12 § 

UK-chef  

2 Beslut om att personal som 
saknar legitimation får bedriva 
undervisning längre än sex 
månader. 

SL 2 kap 
19 § 

R Efter samråd med UK-chef 

3. Utbildning – Kvalitet och inflytande 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Systematiskt kvalitetsarbete SL 4 kap 3 § UK-chef Varje huvudman inom skolväsendet skall 
på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och 
utveckla utbildningen. 

2 Åtgärder, huvudmannanivå SL 4 kap 7 § UK-chef 
Om det vid uppföljning, genom klagomål 
eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten, ska 
huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas. 

3 Åtgärder, enhetsnivå SL 4 kap 7 § R/F 

4 Rutiner för klagomål SL 4 kap 8 § UK-chef Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för 
att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna 
ska lämnas på lämpligt sätt. 

5 Arbetsmiljöarbetet AML 6 kap 17 § R De som genomgår utbildning (elever) 

skall av huvudmannen för utbildningen 

ges tillfälle att medverka i 
arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om 
det är rimligt med hänsyn till 
utbildningens art och 
utbildningsperiodens längd. 

6 Utbildning och ledighet för 

elevskyddsombud och 
studerandeskyddsombud 

AML 6 kap 18 § R Huvudmannen för utbildningen ska se till 

att elevskyddsombuden och studerande-
skyddsombuden får den utbildning och 
den ledighet som behövs för uppdraget. 

Anmälan till UKN terminsvis 

 

4. Utbildning – Åtgärder mot kränkande behandling 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Ansvar för rektor/förskolechef SL 6 kap 5 § UK-chef Huvudmannen ansvarar för att 
personalen fullgör de skyldigheter som 

anges i detta kapitel, när den handlar i 
tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 

2 Ansvar för personalen SL 6 kap 5 § R/F 

3 Målinriktat arbete SL 6 kap 6 § R/F Huvudmannen ska se till att det inom 
ramen för varje särskild verksamhet 
bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn 
och elever. 
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4 Skyldighet att förebygga och 
förhindra kränkande behandling 

SL 6 kap 7 § R/F Huvudmannen ska se till att det 
genomförs åtgärder för att förebygga och 
förhindra att barn och elever utsätts för 
kränkande behandling. 

5 Plan mot kränkande behandling SL 6 kap 8 § R/F Huvudmannen ska se till att det varje år 
upprättas en plan med en översikt över 
de åtgärder som behövs för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling. 

6 Skyldighet att utreda och vidta 

åtgärder mot kränkande 
behandling 

Anmälningsskyldighet till nämnd 
föreligger enl SL  

SL 6 kap 10 § R/F Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 

utreda omständigheterna kring de 
uppgivna kränkningarna och i 
förekommande fall vidta de åtgärder som 
skäligen kan krävas för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden. 

 

5. Utbildning - Skolplikt och rätt till utbildning 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Mottagande i grundsärskolan SL 7 kap 5 § UK-chef Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

2 Mottagande på försök SL 7 kap 8 § UK-chef Den som är elev i grundskolan, 
grundsärskolan eller specialskolan kan 
på försök under högst sex månader tas 
emot som elev i en annan av dessa 
skolformer… 

3 Integrerade elever SL 7 kap 9 § R En elev i grundskolan kan få sin 

utbildning inom grundsärskolan 
(integrerad elev), om de huvudmän 
som berörs är överens om detta och 
elevens vårdnadshavare medger det. 

En elev i grundsärskolan kan under 
samma förutsättningar få sin utbildning 
inom grundskolan. 

4 Uppskjuten skolplikt SL 7 kap 10 § R Frågan om uppskjuten skolplikt prövas 
av hemkommunen efter begäran av 
barnets vårdnadshavare. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

5 Skolpliktens senare upphörande SL 7 kap 13 § R För den elev som inte gått ut högsta 

årskursen när skolplikten annars skulle 
ha upphört enligt 12 §, upphör 
skolplikten i stället ett år senare, dock 
senast när eleven fyller 18 år. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

6 Skolpliktens tidigare upphörande SL 7 kap 14 § R Om eleven före den tidpunkt som 

framgår av 12 eller 13 § uppnår de 
kunskapskrav som minst ska uppnås 
för den skolform där eleven fullgör sin 
skolplikt upphör skolplikten. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

7 Rätt att slutföra skolgången SL 7 kap 
15-16 §§ 

R Frågan om rätt att slutföra skolgången 
enligt 15 § prövas av hemkommunen. 
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8 Ansvar för att skolplikten fullgörs SL 7 kap  
21-22 §§ 

UK-chef 21 § Hemkommunen ska se till att 
skolpliktiga barn som inte går i dess 
grundskola eller grundsärskola på 
något annat sätt får föreskriven 
utbildning. 

9 Mottagande av elever från 
utlandet 

SF 4 kap 2 § R  

6. Förskolan  

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Överenskommelse med annan 
kommun 

SL 8 kap 12 § F Efter samråd med UK-chef 

Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 

en annan kommun om att denna i sin 
förskola ska ta emot barn vars 
utbildning hemkommunen ansvarar för. 

2 Beslut om mottagande av barn 
från annan kommun 

 

SL 8 kap 13 § F Efter samråd med UK-chef 

Ett barn har rätt att bli mottaget i 
förskola med offentlig huvudman i en 
annan kommun än hemkommunen, om 

barnet med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå 
i den kommunens förskola. Innan 
kommunen fattar beslut om att ta emot 

ett sådant barn ska den inhämta 
yttrande från barnets hemkommun. 

3 Tillsyn över förskola och 
fritidshem (godkända enl SL 2 
kap 7 §) samt pedagogisk 
omsorg (rätt till bidrag enl SL 25 
kap 10 §) 

SL 26 kap 4 § UK-chef  

7. Förskoleklass 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Överenskommelse med annan 
kommun 

SL 9 kap 12 § UK-chef Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 

en annan kommun om att denna i sin 
förskoleklass ska ta emot barn vars 
utbildning hemkommunen ansvarar för. 

2 Mottagande av barn från annan 
kommun 

SL 9 kap 13 § UK-chef Ett barn har rätt att bli mottaget i 
förskoleklass med offentlig huvudman i 
en annan kommun än den som ska 

svara för barnets utbildning, om barnet 
med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl att få gå 
i den kommunens förskoleklass. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

Beslutet får överklagas endast av 
barnet, eleven eller den sökande. 

3 Beslut om att frångå 
vårdnadshavarens önskemål om 
placering vid skolenhet. 

SL 9 kap 15 § R Kommunen får frångå elevens 
vårdnadshavares önskemål om 
placering endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att 

betydande organisatoriska eller 
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ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

8. Grundskolan 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Överenskommelse med annan 
kommun om att denna i sin 
grundskola ska ta emot elever 
vars utbildning hemkommunen 
ansvarar för 

SL 10 kap 24 § UK-chef Om det finns särskilda skäl, får 
hemkommunen komma överens med 
en annan kommun om att denna i sin 

grundskola ska ta emot elever vars 
grundskoleutbildning hemkommunen 
ansvarar för. 

2 Mottagande av elev från annan 
kommun. 

SL 10 kap 25 § UK-chef En elev har rätt att bli mottagen i en 
grundskola som anordnas av en annan 
kommun än den som ska svara för 

elevens utbildning, om eleven med 
hänsyn till sina personliga förhållanden 
har särskilda skäl att få gå i den 
kommunens grundskola. Innan 

kommunen fattar beslut om för att för 
ett visst läsår ta emot en elev ska den 
inhämta yttrande från elevens 
hemkommun. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

Beslutet får överklagas endast av 
barnet, eleven eller den sökande. 

3 Frångå vårdnadshavarnas 
önskemål om placering. 

SL 10 kap 30 § R En elev ska placeras vid den av 
kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska 
gå. 

Beslutet får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid 

SF 9 kap 3 § R Huvudmannen får besluta om 

ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden. 

5 Fördelning mellan årskurserna 
av undervisningstiden 

SF 9 kap 4 § UK-chef Huvudmannen beslutar efter förslag av 
rektorn om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden. 

6 Språkval SF 9 kap 5 § R Huvudmannen ska som språkval 
erbjuda minst två av språken franska, 
spanska och tyska. 

7 Elevens val SF 9 kap 8 § R Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett 
allsidigt urval av ämnen som elevens 
val. 

Anmälan till UKN terminsvis 
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9. Grundsärskolan 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Beslut om att läsa ämnen eller 
ämnesområden 

SL 11 kap 8 § R Huvudmannen för utbildningen avgör 
om en elev som tas emot i grund-
särskolan huvudsakligen ska läsa 
ämnen eller ämnesområden. 

2 Överenskommelse med annan 
kommun att den i sin 

grundsärskola ska ta emot de 
elever som hemkommunen 
ansvarar för. 

SL 11 kap 24 § UK-chef  

3 Mottagande av elev från annan 
kommun 

SL 11 kap  
25-26 § 

R Innan kommunen fattar beslut om att 
för ett visst läsår ta emot en sådan elev, 
ska den inhämta yttrande från elevens 
hemkommun. 

Beslut enligt 25 § får överklagas hos 

Skolväsendets överklagandenämnd. 
Beslutet får överklagas endast av 
barnet, eleven eller den sökande. 

4 Beslut om ytterligare 
undervisningstid 

SF 10 kap 2 § R Huvudmannen får besluta om 
ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden. 

5 Fördelning mellan årskurserna 
av undervisningstiden 

SF 10 kap 3 § UK-chef Huvudmannen beslutar efter förslag av 
rektorn om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden. 

6 Elevens val SF 10 kap 5 § R Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett 

allsidigt urval av ämnen som elevens 
val. 

Anmälan till UKN terminsvis 

10.    Gymnasieskolan 

Ockelbo kommun har avtal med Gävle och Sandvikens kommuner om gymnasieutbildning.  
Från och med ht 2011 bedrivs introduktionsprogrammet Individuellt alternativ i egen regi.  

”Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen får 
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i 
karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för 
elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen”. Gymnasieförordning (2010:2039) 6 kap 6 § 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Plan för utbildningen SL 17 kap 7 § R  

2 Reducering av omfattning av 
utbildningen på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6 § R Utbildningen på introduktionsprogram 
ska bedrivas i en omfattning som 

motsvarar heltidsstudier. Utbildningens 
omfattning får dock minskas, om en 
elev begär det och huvudmannen finner 
att det är förenligt med syftet med 
elevens utbildning. 

3 Antagning till individuellt 

alternativ (som kommunen 
ordnar i egen regi) 

SL 15 kap 12 § UK-chef Huvudmannen ansvarar för 

antagningen till de olika utbildningar 
som anordnas av huvudmannen. 

4 Behörighet SL 17 kap 11 § UK-chef Om huvudmannen för utbildningen 

finner att det finns synnerliga skäl, får 
ungdomar som uppfyller 



 11 (13) 

 

behörighetskraven för ett yrkesprogram 
tas emot till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ. 

5 Mottagande till utbildningar som 
inte utformats för en grupp 
elever 

SL 17 kap 21 § Antag-
nings-
nämnd  

En kommun som anordnar (…) 
individuellt alternativ (…)  får ta emot 
ungdomar som uppfyller 
behörighetsvillkoren för respektive 

utbildning även om de inte kommer från 
kommunen. 

6 Avgifter – beslut om att eleverna 
ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

SL 15 kap 17 § R  

7 Läsårstider GF 3 kap 2 § UK-chef  

8 Utbyte av gymnasieresekort mot 

kontant ersättning för boende på 
studieorten motsvarande 
kostnad för gymnasieresekort 

 UK-chef Efter enskild prövning av varje begäran 

11. Utbildning – gemensamt om interkommunal ersättning och bidrag 

Utbildnings- och kulturnämnden fastställer varje år belopp för interkommunal ersättning och bidrag 
till verksamheter med enskild huvudman. Kommuner och enskilda huvudmän kan därutöver 
begära bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Beslut/avslag på begäran om 
bidrag för särskilt stöd (vid 
interkommunal ersättning) 

Gäller förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, 
fritidshem 

SL 
8 kap 17 §, 
9 kap 16 §, 
10 kap 34 §,  
11 kap 33 §,  
14 kap 14 § 

UK-chef Har ett barn/en elev ett omfattande 
behov av särskilt stöd, behöver 
hemkommunen inte lämna bidrag för 
det särskilda stödet, om betydande 

organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

2 Beslut/avslag på begäran om 
bidrag för särskilt stöd 
(tilläggsbelopp) till fristående 
förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, 

fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola  

 

SL 
8 kap 23 § 
9 kap 21 § 
10 kap 39 § 
11 kap 38 § 

14 kap 17 § 
16 kap 54 § 
17 kap 34 § 
19 kap 27 § 

UK-chef Tilläggsbelopp ska lämnas för 
barn/elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd Hemkommunen 

är inte skyldig att betala tilläggsbelopp 
för barn/elev i behov av särskilt stöd om 
betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. 
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12. Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Avgifter – beslut om att eleverna ska 
hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel (gy, gr, sfi) 

SL 20 kap 7 §, 21 
kap 6 § 

R  

2 Beslut om att utbildningen på kurs 
ska upphöra för elev samt beslut om 
att på nytt bereda utbildning  

SL 20 kap 9 §, 21 
kap 9 §,  

R Beslut får överklagas 
till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

3 Utredning vid avstängning (gy, gr, sfi) VF 7 kap 4 § R  

4 Anskaffande av praktikplatser för 
arbetsplatsförlagt lärande 

VF 2 kap 27 § R   

5 Mottagande av elev till 
grundläggande vuxenutbildning  

SL 20 kap 13 § 
(även yttrande 
enligt 14 §) 

R  Beslutet får 

överklagas till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

6 Mottagande och antagning av elev till 
gymnasial vuxenutbildning (som 
kommunen anordnar i egen regi) 

SL 20 kap 22 § Antagningsnämnd Beslutet får 
överklagas till 

Skolväsendets 
överklagandenämnd 

7 Mottagande och antagning av elev till 
gymnasial vuxenutbildning.  
Löpande antagning till enstaka kurser mellan 
antagningsnämndsmötena inom budgetram 

SL 20 kap 22 § R  

8 Mottagande av elev inom särskild 

utbildning för vuxna (som kommunen 
anordnar i egen regi) 

SL 21 kap 7 § R Beslutet får 

överklagas till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

9 Beslut om åtagande av kostnader för 
elev inom vuxenutbildning hos annan 
huvudman 

SL 20 kap 21 §, 
21 kap 7 § 

Antagningsnämnd Beslut enl SL 20 kap 

21 § får överklagas  till 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 

10 Beslut om åtagande av kostnader för 
elev inom vuxenutbildning hos annan 
huvudman, enstaka kurser mellan 

antagningsnämndsmötena inom budgetram 

SL 20 kap 21 §, 
21 kap 7 § 

R  

11 Beslut om nationella kurser VF 2 kap 9 § R  

12 Mottagande till utbildning i svenska 
för invandrare 

20 kap 33 § R Beslut får överklagas 
till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

13 Samverkan med arbetslivet (sfi) 20 kap 25, 27 §§ R  

14 Utbildningens omfattning (sfi) 20 kap 24 § R  
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12. Kultur och fritid 

Nr Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

1 Arrangerande av/bidrag till 
kulturprogram etc. inom 
budgetram 

 Kulturskolechef/ 
kulturhandläggare  

 

2 Antagning av elever i 
kulturskolan 

 Kulturskolechef/ 
kulturhandläggare 

 

3 Övriga bidrag inom budgetram  Fritidsintendent  

4 Lotteriärenden  Fritidsintendent  

5 Planerad stängning av 
utbildnings- och kulturnämndens 
lokaler och anläggningar för 
sport och fritid. 

 Fritidsintendent  

6 Avstängning av hyresgäst i 
utbildnings- och kulturnämndens 
lokaler och anläggningar för 
sport och fritid. 

 Fritidsintendent  

7 Fastställa arbetsår för personal i 
simhallen med uppehållstjänst 

 Fritidsintendent  

 


