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6. Rutin Mottagande i grundsärskola och 

gymnasiesärskola

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna revidering rutin Mottagande i grundsärskola och

gymnasiesärskola för den del som rör gymnasiesärskolan.

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna den version av 

Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola som fastställdes av BUN i 

november 2016, BUN§ 151. Mottagningsgruppen särskola har nu sett behovet 

av att revidera denna rutin enligt följande: 

Förtydligande för särskoleverksamheten gällande 6-åringar. 

Att vårdnadshavare kan välja att barnet går i förskoleklass alternativt påbörjar 

särskola åk1 och går där i två år. 

Ändringar i befattning i texten: Förskolechef till rektor. 

Ändringar i termen: Utvecklingsstörning till Intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Utvecklingsstörning är ett bredare begrepp och här menar vi den kognitiva 

utvecklingen. 

Ändringar i rutin: Rektor ska meddela mottagningsteamet när medgivandet 

för utredning om en elev tillhör särskolans målgrupp finns. 

Beslutsunderlag 
Rutin Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 

Övervägande 
Rutinen ses fortlöpande över av mottagningsgruppen särskola och denna 

grupp har nu sett behovet av revidering enligt ovan beskrivning 
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information om den reviderade rutinen för att kunna anpassa sitt arbetssätt. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Martina Wetterstrand 
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Denna nya upplaga angående information och rutiner Mottagande i grundsärskola & gymnasiesärskola 

ersätter tidigare version från 2016 och har arbetats fram av: 

 
Martina Wetterstrand verksamhetschef barn- och elevhälsan, Stavroula Moschovidou psykolog, 

Jessica Eriksson specialpedagog, Camilla Ellnefors skolkurator och Ulrika Isaksson skolläkare. 
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Grundsärskola 

Vad är grundsärskola? 

Grundsärskolan är en egen skolform och ska ge elever med intellektuell 

funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs 

förutsättningar (Skollagen 2010:800, 11 kap 2§). Inom grundsärskolan finns en 

särskild inriktning som benämns träningsskola. Träningsskolan är avsedd för 

elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i särskolans 

ämnen. Grundsärskolan har en egen läroplan och kursplaner. Grundsärskolan är 

nioårig, precis som grundskolan. För elev som inte nått målen finns möjlighet att 

läsa ytterligare ett till två år. 

Grundsärskolans kursplan 

I grundsärskolan får eleverna undervisning i bild, engelska, hem- och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, 

naturorienterande ämnen, samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska eller 

svenska som andra språk, teknik, elevens val samt skolans val. Eleverna bedöms 

efter kunskapskrav som utgår från grundsärskolans kursplaner. Kunskapskraven 

är anpassade till skolformen. Betyg ges i grundsärskolan om en elev eller elevens 

vårdnadshavare begär det. Grundsärskolan tillämpar samma betygsskala som i 

grundskolan när det gäller de godkända nivåerna A-E. Elever i grundsärskolan kan 

inte få betyget F eller streck i något ämne. (SL 2010:800, 11 kap. 19§) 

Träningsskolans kursplan 
Träningsskolan har egna kursplaner för ämnesområdena estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. I 

träningsskolan sker bedömningen med hänsyn till elevens förutsättningar. I 

träningsskolan finns inga betyg men däremot två bedömningsnivåer: 

kunskapskrav för grundläggande kunskaper och kunskapskrav för fördjupade 

kunskaper. 

Ansökan 

För att en elev ska tas emot i grundsärskolan måste en prövning ske. Om 

medgivande ges av vårdnadshavare påbörjas en utredning för att bedöma om 

eleven tillhör särskolans målgrupp. Utredningen består av en pedagogisk, social, 

psykologisk och medicinsk bedömning. Om utredningen visar att eleven tillhör 

särskolans målgrupp kan vårdnadshavare göra en ansökan. Se vidare 

Mottagande i grundsärskola sid 5. 

Ansökan skickas/lämnas till Barn och utbildningsförvaltningens kansli för 

diarieföring och vidarebefordring till mottagningsteamet. 
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Gymnasiesärskola 

Vad är gymnasiesärskola? 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en 

utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Utbildningen i 

gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i 

grundsärskolan eller motsvarande skolform. 

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara öppen för ungdomar vars skolplikt har 

upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans 

kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Gymnasiesärskolan är fyraårig. 

De ungdomar som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har rätt att bli 

mottagna i gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas före utgången av det 

första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. 

En prövning görs för att säkerställa att sökande tillhör målgruppen. Beslutet ska 

föregås av en utredning motsvarande den som ska göras inför beslut om 

mottagande i grundsärskolan, om utredning saknas eller det av andra skäl 

bedöms nödvändigt. För elever som inte har gått grundsärskolan och vill tas emot 

i gymnasiesärskolan ska en utredning även i fortsättningen vara obligatorisk. Se 

Rutiner för förnyad prövning vid övergång till gymnasiesärskola. 

Program och kurser 
Utbildningen omfattar nationella program och de individuella programmen. 

Utbildningen inom varje ämne och ämnesområde ges i form av en eller flera 

kurser. För varje kurs ska det finnas en kursplan. 

Ansökan 

I Varbergs kommun finns en gymnasiesärskola på Peder Skrivares skola. För 

elever som redan går i grundsärskola görs en ansökan till gymnasiesärskola efter 

en övergångsprocess som påbörjas på vårterminen i årskurs 8. Se Rutiner för 

prövning vid övergång från grundsärskola till gymnasiesärskola, sid 16. För elever 

som inte tidigare gått i grundsärskola måste en prövning ske, för att avgöra om 

eleven tillhör särskolan målgrupp. 
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Mottagande i grund- och gymnasiesärskola 

Vem har rätt till grund/gymnasiesärskola? 

Barn och elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans eller 

gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell 

funktionsnedsättning eller en bestående begåvningsmässig 

funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, ska tas emot i särskolan. Frågan 

om mottagande i särskolan prövas av barnets hemkommun. I Varbergs kommun 

är det grundskolechef som fattar beslut om mottagande i grundsärskolan och 

gymnasiechef gällande mottagande i gymnasiesärskolan. Beslutet ska fattas efter 

rekommendation från mottagningsteamet. Mottagningsteamet består av Barn- 

elevhälsachef, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog. 

Ett beslut om mottagande i särskolan ska föregås av utredning som omfattar en 

pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk bedömning. 

Vårdnadshavarnas medgivande 

Om barnet/eleven inte bedöms kunna nå upp till grundskolans/gymnasieskolans 

kunskapskrav därför de har en intellektuell funktionsnedsättning ska barnet 

erbjudas plats i särskolan. Innan en utredning påbörjas krävs vårdnadshavarna 

medgivande/myndig elev. Vårdnadshavarna/myndig elev ska även ge 

medgivande till att barnet/eleven tas emot i särskolan. Detta görs genom den 

eventuella ansökan om prövning som skickas in efter man har tagit del av 

utredningen och önskar att barnet ska tas emot i särskola. Vårdnadshavarna kan 

även begära att barnet skall skrivas ut från särskolan. Om 

vårdnadshavarna/myndig elev återkallar sitt medgivande skall barnet lämna 

särskolan. Barnet fullgör då sin skolplikt i grundskolan. 

Försöksplacering (gäller ej gymnasiesärskola) 

Försöksplacering kan endast användas i de fall där det står klart att barnet 

uppfyller kraven för att tas emot i grundsärskolan men vårdnadshavarna är 

tveksamma till om skolformen är den rätta för deras barn. Det finns möjlighet för 

elever till en tidsbegränsad försöksplacering om högst sex månader i annan 

skolform om de skolhuvudmän som berörs är överens och barnets 

vårdnadshavare lämnar sitt medgivande. 

Integrerade och omvänt integrerade elever 

En elev som är mottagen i grundsärskolan kan få sin skolplacering på hemskolan 

(så kallad integrerad elev) eller på någon av kommunens särskolor. En elev kan 
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alltså fortsätta sin utbildning på sin hemskola och samtidigt vara mottagen i 

särskolan. Eleven läser då efter grundsärskolans kursplan. 

Omvänt integrerade elever är elever som inte är mottagna i särskolan och som 

läser enligt grundskolans kursplaner men som av någon anledning behöver 

särskolan som miljö för sin undervisning. 

Kontinuerlig uppföljning 

Rektor ansvarar för att en elevs skolgång i särskolan kontinuerligt följs upp. 

Pedagogerna följer elevernas utveckling mot uppställda mål. Om pedagoger, 

vårdnadshavare eller någon annan inom skolväsendet väcker frågan om 

särskolan är rätt skolform för barnet ska en omprövning av beslutet göras. 

Ett nytt ställningstagande till beslutet om mottagande ska göras i åk 8 inför start 

i gymnasiesärskolan. Vid ansökan till gymnasiesärskolan ligger ansvaret på 

avlämnande rektor att en komplett utredning finns. Vid en ny prövning ska rektor 

för eleven meddela vårdnadshavarna vad en förnyad prövning innebär. 

I grundsärskolans åk 8 görs en avstämning gällande vilka önskemål som finns om 

fortsatta studier. Om det finns en önskan att läsa på gymnasiesärskola görs 

kompletteringar av elevens utredning om det är nödvändigt för en ansökan. 

Överklagande 

Ett beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan går att 

överklaga. Den som delger någon ett sådant myndighetsbeslut är skyldig att 

informera mottagaren om detta. Beslutet får bara överklagas av 

vårdnadshavarna, eller av eleven själv om denne fyllt 16 år. Överklagandet ska 

lämnas in till den kommun som fattat beslutet. Det ska vara skriftligt och ha 

kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag den klagande fått del 

av beslutet. 

När ett överklagande kommer in till kommunen gör kommunen en 

rättidsprövning och tar ställning till sitt tidigare fattade beslut. Kommunen 

ändrar sitt beslut om kommunen bedömer att det tidigare beslutet var 

uppenbart oriktigt. Om kommunen vidhåller sitt beslut överlämnas 

överklagandet skyndsamt (inklusive alla handlingar i ärendet) till Skolväsendets 

överklagandenämnd för prövning. Överklagandenämnd en kan med bindande 

verkan fatta ett nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. 

Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas. 
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Underlag för beslut om mottagande i 

särskolan 
 

 

Prövning inför mottagande i särskolan 
För att ta emot ett barn/elev i särskolan måste en prövning göras för att 

säkerställa att barnet inte kan nå upp till grund-/gymnasieskolans kunskapskrav. 

Rätt till särskola har barn/elever som har intellektuell funktionsnedsättning eller 

begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada. 
 

Innan en utredning kan påbörjas måste vårdnadshavarna ge sitt medgivande. För 

prövningen behövs en pedagogisk, social, psykologisk och medicinsk bedömning. 

Dessa utgör tillsammans en utredning. Innan en utredning kan påbörjas måste 

vårdnadshavarna ge sitt medgivande. 
 

Vårdnadshavarna är delaktiga under hela processen och får ta del av de 

bedömningar som tas fram. När utredningen är komplett görs en 

sammanställning och vårdnadshavarna får ta ställning till en eventuell ansökan 

om prövning för mottagande i särskolan. Detta sker på en särskild blankett, som 

lämnas till förskolechef/rektor på den förskola/skola barnet/eleven går. 

Vårdnadshavarna ska få information om vad det innebär att deras barn tas emot 

på grund-/gymnasiesärskola och vilka konsekvenserna blir. 
 

Förskolechef/rektor ansvarar för att de fyra bedömningarna lämnas till barn- och 

utbildningskansliet för diarieföring. Det är också viktigt att de olika delarna av 

utredningen håller den kvalitet och får den omfattning som krävs för att belysa 

orsakerna till barnets svårigheter. 
 

Handläggning av ärenden rörande mottagning i särskolan skall ske i de fall det 

behövs med tolk. 
 

Ärendena ska diarieföras. 

 

Den pedagogiska bedömningen ska alltid göras först. I övrigt finns det ingen 
turordning. Många gånger kan utredarna behöva samråda, så det är en fördel att de 
ligger under samma tidsram. 

 
 

 

Pedagogisk bedömning 
 

Syfte: Syftet med den pedagogiska bedömningen är att ge en allsidig och 

realistisk bild av elevens förutsättningar att nå kunskapskraven i årskurs 6 eller 9 
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i grundskolans alla ämnen beroende på elevens ålder.   

 

Elevens möjligheter att uppnå kunskapskraven i skolan är beroende av många 

faktorer och därför avgörs kunskapsutvecklingen inte bara av de egna 

förutsättningarna att lära. Elevens möjligheter att utvecklas påverkas också av 

omgivningen, till exempel lärarnas förväntningar på eleven. Faktorer i skolmiljön 

kan också behöva belysas. Det är angeläget att det ingår en redogörelse för vilka 

anpassningar av undervisningen och vilka stödinsatser som har genomförts och 

resultaten av dessa, liksom resultaten av genomförda kartläggningar m.m. 

Elevens individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram är också viktiga 

underlag i den pedagogiska bedömningen. 

 

Den pedagogiska bedömningen görs först och syftar till att ge svar på frågan om 

barnet/eleven har förutsättningar att nå kunskapskraven i 

grundskolan/gymnasieskolan. Den pedagogiska bedömningen ska ange elevens 

kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Av bedömningen skall det tydligt framgå 

vilka insatser som förskolan/grundskolan/gymnasieskolan gjort för att anpassa 

verksamheten till barnets/elevens behov samt vilka resultat som följt av dessa 

insatser. Baserad på observationer över tid ska den ge en allsidig och realistisk 

bild av barnets/elevens förutsättningar och möjligheter att nå kunskapskraven. 

Förskollärare eller lärare ska tillsammans med specialpedagog skriftligt beskriva 

barnets/elevens förmågor och svårigheter, beteende och relationer. 
 

Utförs av: Specialpedagog/speciallärare genomför bedömningen. 

Barnets/elevens pedagog ska vara delaktig. 
 

Mallen Pedagogisk bedömning ska användas, tillsammans med Manual för 

pedagogisk bedömning. 
 
 

 

Social bedömning 
 

Syfte: Den sociala bedömningen avser att utesluta andra förklaringar till elevens 

inlärningssvårigheter än intellektuell funktionsnedsättning och utgör därför ett 

viktigt komplement till de övriga delarna av utredningen. Syftet är att redovisa 

om det finns sociala orsaker och bakgrundsfaktorer som är av sådan karaktär att 

de kan förklara elevens svårigheter. Finns inga sådana omständigheter är det 

viktigt att detta framgår av bedömningen, så att man till exempel dokumenterar 

att man inte funnit några sociala faktorer som bedöms kunna ligga till grund för 

elevens svårigheter. Den normala arbetsgången vid den sociala delen av 

utredningen är att en dialog förs med eleven och vårdnadshavarna som är de 

som i allmänhet har mest bakgrundsinformation att ge. Elevers utveckling, 
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mognad och möjligheter att ta till sig undervisningen kan påverkas av sociala 

faktorer såväl i som utanför skolan. Den sociala bedömningen behöver belysa om 

det finns sociala svårigheter av sådan art, till exempel i elevens nuvarande eller 

tidigare skolgång eller traumatiska upplevelser i uppväxtmiljön, att det kan 

medföra att elevens kapacitet och förmågor kan misstolkas. 
 

Utförs av: Kurator. I förskolan skolans kurator utifrån vilken skola förskolan 

tillhör. Mallen Social bedömning ska användas. 
 
 

 

Psykologisk bedömning 
 

Syfte: Syftet är att fastställa om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning 

eller inte. Det är lämpligt att psykologen redovisar elevens kognitiva nivå, det vill 

säga allmänintellektuell nivå, för att ge underlag till de beslut som senare ska 

fattas om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden i grundsärskolan. 
 

Intelligenstestningen är viktig men den måste sättas in i ett sammanhang. 

Bedömningen av barnets eller elevens adaptiva förmåga, det vill säga hur han 

eller hon kan använda sin förmåga i olika sammanhang, är lika viktig för helheten. 
 

Bedömningen kan bland annat innefatta en redogörelse för elevens utveckling 

fram till den aktuella tidpunkten (utvecklingsanamnes), testning med metodik 

som avser att mäta allmänintellektuell nivå, kartläggning av adaptiv förmåga 

samt kvalitativ analys av testningar och skattningar i relation till 

utvecklingsanamnesen. 
 

Psykologen förvissar sig om att det inte finns medicinska, sociala eller andra 

problem som försvårar bedömningen eller gör det omöjligt att med tillräcklig 

säkerhet kunna ställa diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Känner man 

sig osäker i bedömning bör man alltid avvakta med att ställa diagnosen och 

istället rekommendera en uppföljande bedömning. 
 

Andra gånger kan psykologen anse att det behövs ytterligare utredning för att 

klargöra orsakerna till en elevs skolsvårigheter, till exempel om det kan vara en 

syn- eller hörselskada, ADHD, autism eller specifik språkstörning. Det kan således 

handla om funktionsnedsättningar och medicinska aspekter som påverkar 

inlärningsförmågan utan att eleven behöver ha en intellektuell 

funktionsnedsättning. 
 

Utförs av: Legitimerad psykolog. Mallen Psykologisk bedömning ska användas. 
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Medicinsk bedömning 

Syfte: Den medicinska bedömningen kan lyfta fram såväl aspekter som kan tyda 

på att eleven tillhör målgruppen, till exempel kromosomavvikelser, som aspekter 

som möjliggör andra förklaringar än intellektuell funktionsnedsättning till 

behovet av särskilt stöd, 

Den medicinska bedömningen kan till exempel visa att det finns en bestående 

begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom. Den medicinska bedömningen kan också till 

exempel visa att eleven har kromosomavvikelser, genetiska skador eller 

missbildningar som medför en intellektuell funktionsnedsättning. För att få 

diagnosen intellektuell funktionsnedsättning behöver inte orsaken till 

intellektuell funktionsnedsättning vara känd. 

Andra gånger kan läkaren anse att det behövs ytterligare utredning för att 

klargöra orsakerna till en elevs skolsvårigheter, till exempel om det kan vara en 

syn- eller hörselskada, ADHD-problematik, autismspektrumtillstånd eller specifik 

språkstörning. Det kan således handla om funktionsnedsättningar och 

medicinska aspekter som påverkar inlärningsförmågan utan att eleven behöver 

ha en intellektuell funktionsnedsättning. Med specifik språkstörning menas en 

språkstörning som utesluter andra funktionsnedsättningar där språkstörning 

ingår, till exempel utvecklingsstörning. En logoped har kompetens att avgöra om 

eleven har en sådan språkstörning. 

Utöver detta är det viktigt med en allmänmedicinsk bedömning för att försäkra 

sig om att det inte finns särskilda funktionshinder såsom nedsatt syn, hörsel, eller 

motoriska störningar som kan påverka de resultat som framkommer i psykolog- 

respektive pedagogbedömningarna. 

Utförs av: Läkare. Mallen Medicinsk bedömning ska användas. 

Sammanfattande bedömning 

De fyra bedömningarna lämnas av rektor till sammankallande i 

mottagningsteamet. Det är verksamhetschef för den medicinska delen i 

elevhälsan som är sammankallande för mottagningsteamet. 

Utifrån de fyra bedömningarna som nämnts ovan skriver psykolog i 

mottagningsteamet en sammanfattande bedömning om eleven tillhör särskolans 

målgrupp. Mottagningsteamet ska även rekommendera om eleven 

huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (träningsskola).
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Rutiner för ärendegång vid mottagande i 

särskolan 
 
 

Skolverkets Allmänna råd (SKOLFS 2013:20) ”Mottagande i grundsärskolan och 

gymnasieskolan” ligger till grund för rutinerna. 
 

Ett mottagande i särskola kan ske på olika sätt beroende på vid vilken ålder det 

uppmärksammas att barnet/eleven eventuellt tillhör särskolan målgrupp. 

Vårdnadshavare ska få information om vilka alternativ som finns tillgängliga för 

sitt barn. Enligt skollagen finns ingen förskoleklass i grundsärskolan. 

Vårdnadshavare till ett 6-årigt barn har alternativ a-c att ta ställning till. 

Alternativ d gäller äldre barn som redan börjar grund/gymnasieskolan. 

 

              a. Barnet går i förskoleklass i grundskolan 

         b. Barnet går kvar ytterligare ett år i förskolan, vårdnadshavare måste ansöka om     

              uppskjuten skolplikt. 

                                  c. Barnet börjar som sexåring i årskurs 1 på grundsärskolan 

                                  d. Barnet går i grund/gymnasieskolan och blir mottagen i grund/gymnasiesärskolan 

 
 

 
 

Mottagningsteamet 
 

Mottagningsteamet bistår med råd och stöd för rektor och elevhälsa vid 

handläggningsförfarandet. Bistår dessutom med råd och stöd i arbetet med de 

olika bedömningarna och deltar på möten med vårdnadshavare och 

förskola/skola. I slutet av processen granskar mottagningsteamet de fyra 

bedömningarna och psykologen eller specialpedagogen i teamet skriver en 

sammanfattande bedömning där det tydligt framgår om barnet hör till grundsär-

/gymnasiesärskolans målgrupp. Mottagningsteamet ska även rekommendera 

om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden (träningsskola).  

 

Ärendegång 
 

1. A) Förskola 
 

Både barnets vårdnadshavare, pedagoger i förskolan, förskolans rektor, BVC, BVC- psykolog 

och barnhabilitering kan väcka frågan om barnet har rätt att gå i grundsärskola. Det är rektors 

ansvar att initiera utredning, efter medgivande av vårdnadshavare (se blankett; Medgivande 

till utredning inför prövning av mottagande i grundsärskola). Rektor meddelar 

sammankallande (Barn- och elevhälsachefen) till mottagningsgruppen att medgivande finns 
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och att/när utredning startar. 

B) Grundskola

Om eleven trots särskilt stöd inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven och det 

finns indikationer på att det kan bero på en intellektuell funktionsnedsättning, är 

det viktigt att överväga om eleven istället ska byta skolform. Även 

vårdnadshavarna kan ta upp frågan om att deras barn borde tas emot i 

grundsärskolan eller gymnasiesärskolan istället.  

2. A)  Förskolans rektor sammankallar till möte med övergripande

specialpedagog och berörda pedagoger.

Syfte är att besluta om utredning för mottagande i särskolan ska initieras utifrån 

tillgänglig information. Vidare planera för möte med vårdnadshavare samt den 

fortsatta processen. (Se bilaga 1, ”Checklista” punkt 2!) 

B) Rektor sammankallar elevhälsan till ett möte där även

psykolog/specialpedagog/skolläkare från mottagningsteamet deltar. Syfte är att 

besluta om utredning för mottagande i särskolan ska initieras utifrån tillgänglig 

information. Vidare planera för möte med vårdnadshavare samt den fortsatta 

processen. (Se bilaga 1, ”Checklista” punkt 2!)  

3. Rektor kallar till möte för att informera vårdnadshavarna om den utredning

som behöver göras och vad den syftar till. Psykolog/specialpedagog från

mottagningsteamet deltar. (Se bilaga 2, ”Checklista” punkt 3!) ”Skriftligt 

medgivande till utredning inför prövning….” från vårdnadshavare ska 

inhämtas. (Länk till blankett!) 

Rektor meddelar sammankallande (Barn- och elevhälsachefen) till 

mottagningsgruppen att medgivande finns och att/när utredning startar.   

4. Då medgivande inkommit genomförs de fyra olika bedömningarna. De som ska

utföra de olika bedömningarna kan vändas sig till mottagningsteamets olika

professioner för råd och stöd. Rektor ansvarar för att utredningen genomförs. I de

fall barnet/eleven har en kontakt med vårdgivare inom Region Halland kan den

psykologiska eller/och medicinska bedömningen genomföras där. Vårdnadshavare

initierar kontakt med Region Halland alternativt att skolhälsovården skriver remiss.

Respektive bedömare genomför och återkopplar resultat av sin bedömning till

vårdnadshavare. I detta skede avgörs inte skolplacering. Samtliga bedömningarna

ska vara genomförda senaste inom ett år från vårdnadshavarnas medgivande till
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prövning inför mottagande i särskolan.  

 
 

5. Mottagningsteamet gör en sammanfattande bedömning där det 

tydligt framgår om barnet hör till grundsär-/gymnasiesärskolans målgrupp. 

Det ges även en rekommendation om eleven huvudsakligen ska läsa ämnen 

eller ämnesområden (träningsskola). Mottagningsteamet återkopplar 

sammanfattningen till rektor.  

 
 

6. Rektor kallar till möte med vårdnadshavare utifrån genomförd 

utredning och för att informera om innebörd av att bli mottagen i särskola. 

Psykolog/specialpedagog från mottagningsteamet medverkar. I förskolan 

medverkar förskolans specialpedagog.(Se bilaga ”Checklista 3 alt 4”!) På 

mötet sker samråd med vårdnadshavarna gällande inriktning. För 

grundsärskolan; särskola eller träningsskola och för gymnasiesärskolan; 

nationellt program eller individuellt program. Informationen ska bland annat 

innehålla en presentation av de alternativ som finns gällande placering. 

Mötets innehåll dokumenteras skriftligen.  

 
 

7. Vårdnadshavarna ansöker om prövning av mottagande i särskolan. 

Om det finns två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan. Ansökan 

lämnas till rektor som skickar den tillsammans med den kompletta 

utredningen till grundskolechefen för beslut.  

 
 

8. Grundskolechef/gymnasiechef fattar beslut utifrån 

mottagningsteamets sammanfattande bedömning. Motiveringen som legat 

till grund för beslutet ska framgå av beslutet. Beslut med tillhörande 

besvärshänvisning (överklagande) skickas till vårdnadshavarna. 

Grundskolechefen diarieför handlingarna i 360. 
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Beskrivning av ärendegång 
 

 
 

Meddela 
Mottagn
ings 
teamet 
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Förnyad prövning 

Den som arbetar inom skolan ska omgående underrätta elevens rektor om han 

eller hon uppmärksammar eller får kännedom om något som tyder på att en elev 

i grundsärskolan/gymnasiesärskolan inte tillhör särskolans målgrupp. Frågan om 

tillhörighet ska alltid hållas aktuell. 

Rutiner för förnyad prövning 

1. Vårdnadshavare, elev själv eller någon annan inom skolan kan väcka frågan

om att det råder tveksamheter kring om eleven tillhörs särskolans målgrupp.

Frågan om tillhörighet ska alltid hållas aktuell och ställs till skolans rektor.

2. Rektor sammankallar elevhälsan till ett möte där även

psykolog/specialpedagog från mottagningsteamet deltar. Syftet är att besluta

om förnyad prövning ska initieras utifrån tillgänglig information, vidare planera

för möte med vårdnadshavare samt den fortsatta processen.

3. Informera vårdnadshavare om att det finns misstankar om att eleven inte

tillhör särskolans målgrupp, att det innebär att skolan är skyldiga att utreda

frågan och att en sådan utredning kan innebära att eleven inte längre tillhör

särskolans målgrupp.

4. Rektor ansvarar för att utredning genomförs. Rådgör med representant från

mottagningsteamet. Vad som ingår i en sådan utredning varierar från fall till fall,

beroende på vad som föranleder misstankarna enligt ovan. I de flesta fall borde

en pedagogisk respektive en psykologisk bedömning vara tillräckligt.

Utredningen ska utmynna i en sammanfattande bedömning från

mottagningsteamet huruvida eleven tillhör särskolans målgrupp eller inte.

5. Den sammanfattandebedömningen tillsammans med den/de aktuella

bedömningarna lämnas till respektive rektor som vidarebefordrar dessa till

skolchefen som diarieför handlingarna i 360.

6. Grundskolechef/gymnasiechef fattar beslut om elevens fortsatta skolgång.

Beslutet delges vårdnadshavare respektive rektor. Beslutet kan överklagas av

vårdnadshavare.
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7. Om beslutet är att eleven skall skrivas ut ur särskolan ska rektor skyndsamt

anpassa undervisningen. Med stor sannolikhet behövs särskilt stöd.

Rutiner för prövning för inflyttad grund/gymnasiesärskoleelev från 

annan kommun 

1. Rektor får kännedom om att en ny elev som har varit mottagen i en annan

kommuns grund/gymnasiesärskola önskar fortsatt placering i särskola.

2. Rektor rekvirerar beslut och beslutsunderlag från avlämnande kommun. Det

är avlämnande kommuns ansvar att fullständig utredning finns gällande eleven.

3. Om fullständig utredning finns lämnas denna till Barn- och elevhälsachefen.

Om den saknas ska mottagande rektor följa rutiner för mottagande i särskola.

Rutiner för övergång från grundsärskola till gymnasiesärskola 

1. Skolans rektor tillsammans med EHT granskar utredningen för samtliga elever

mottagna i särskolan i åk 8, både de inom grundsärskolan och de som är

integrerade i grundskolan. Förnyade utredningar och bedömningar görs vid

behov. Mottagningsteamet kan konsulteras. Ett utlåtande skrivs av skolans

psykolog och specialpedagog/speciallärare. I utlåtandet ska det framgå om

eleven bedöms tillhöra särskolans målgrupp med hänvisning till den gamla

utredningen, eventuella kompletteringar och nuvarande pedagogiska situation.

Om bedömningen är att eleven inte tillhör särskolans målgrupp ska denne

skyndsamt tas emot i grundskolan.

Tidsram: Ovanstående moment ska vara genomförda senast mars månad i åk 8. 

2. Studie- och yrkesvägledaren (SYV) på grundsärskolan informerar SYV på

gymnasiesärskolan om vilka elever som förväntas söka till gymnasiesärskolan

nästa år. När det gäller de individintegrerade särskoleeleverna i grundskolan så

är det SYV på elevens grundskola som ansvarar för detta. Tidsram: Ovanstående

moment ska vara genomförda senast maj månad i åk 8.

3. Respektive skolas SYV, specialpedagog och lärare, samt gymnasiesärskolans

motsvarande personal arrangerar ett besöksprogram för elever som ska börja på

gymnasiesärskolan. Programmen omfattar praktikperioder och studiebesök på

gymnasiesärskolan. Det är också viktigt att pedagogerna på gymnasiesärskolan

får kunskap om elevens olika behov för att kunna göra övergången så bra som
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möjligt. Tidsram: Ovanstående moment ska vara genomförda senast december 

månad i åk 9. 
 

4. Eleverna i åk 9 på grundsärskolan samt de integrerade eleverna i åk 9 på 

grundskolan ansöker till ett nationellt eller individuellt program på 

gymnasiesärskolan. Detta görs tillsammans med vårdnadshavare och studie- och 

yrkesvägledaren på den grundskola som eleven går på. Ansökningsblankett 

”Ansökan till gymnasiesärskolans 4 åriga program” ska användas vid ansökan och 

denna finns att ladda ner som Pdf-fil på Vinden samt på Peder Skrivares skolas 

hemsida. Ansökan ska göras senast 1 februari. 
 

5. Gymnasiesärskolans personal, rektor samt gymnasiechef (som är ansvarig för 

mottagandet i gymnasiesärskolan) granskar elevernas utredningar samt tar del 

av utlåtandet från genomgången i åk 8 (punkt 1 ovan). Elev tas formellt emot i 

gymnasiesärskolan genom ett beslut av gymnasiechefen. Använd blankett 

”Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan”. Observera att om elev söker 

individuellt program på gymnasiesärskolan ska en särskild prövning göras. (Se 

Skolverkets allmänna råd ”Mottagande i grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan”, s 34). 
 

6. Mottagande gymnasiesärskola ansvarar för genomförandet av 

inskolningsprogram och överlämningssamtal för samtliga elever som sökt och 

blivit antagna till gymnasiesärskolan. Samtalen genomförs mellan 

specialpedagoger/speciallärare och lärare från de båda skolformerna. Till 

samtalen bjuds även kurator, skolsköterska och SYV in. Tidsram: 

Inskolningsprogram och överlämningssamtal genomförs under april och maj 

månad i åk 9. 
 
 
 

Elever som inte har gått i grundsärskolan 
 

För elever som inte har gått i grundsärskolan och vill tas emot i 

gymnasiesärskolan ska en utredning även i fortsättningen vara obligatorisk. Se 

rutiner för ärendegång vid mottagande i särskola 
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BILAGA 1 

Checklista 

Punkt 2, Ärendegång, sid 12 

Lämpliga deltagare på detta möte: 

• Rektor/förskolechef

• Ansvarig pedagog

• EHT/BHT, psykolog, specialpedagog/speciallärare, kurator och skolsköterska

• Representant från mottagningsteamet

Viktiga frågeställningar: 

• Finns det något som pekar på att elevens svårigheter beror på en

utvecklingsstörning?

• Finns det andra faktorer som kan vara viktiga att utreda först?

• Finns det konstaterade bekymmer som kan vara viktiga att åtgärda först?

• Vilka insatser har gjorts från skolan i ett tidigare skede?
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BILAGA 2 

Checklista 

Punkt 3, Ärendegång, sid 12 

Lämpliga deltagare på detta möte: 

• Rektor/förskolechef

• Samtliga vårdnadshavare

• Ansvarig pedagog

• Representant från EHT; i första hand de som kommer genomföra delar av

utredningen

• Representant från mottagningsteamet?

I den information som ges till vårdnadshavarna är det viktigt att följande lyfts: 

• Kursplaner och betyg

• Målgrupp

• Konsekvenser på kort och lång sikt: skolgång, betyg, yrkesliv, rättigheter för

målgruppen.

• Innebörden av att ”gå i särskola”. Att det i första hand innebär en anpassad

kursplan, inte en specifik skola.

• Utredningsgången

• Sekretess

• Ansökan och prövning

• Innan utredning startar ska blanketten ”Medgivande till utredning inför

prövning av mottagande i grund eller gymnasiesärskola” ….. 

• När utredningen är klar ska blanketten … fyllas i och skrivas under av samtliga

vårdnadshavare.

• Vårdnadshavare ska få skriftlig information om vad skolgång inom särskolan

innebär. (Länk till Skolverket)

Tänk också på att anlita tolk vid behov. 
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Delegationens syfte 

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt för nämnden 
att fatta beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med 
delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut.  

En nämnd kan delegera ärenden till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller till en anställd 
hos kommunen (KL 6 kap, 33 §). Det är däremot inte möjligt att delegera till en grupp av 
anställda eller till anställd och förtroendevald tillsammans (så kallad blandad delegering).  

Vilka beslut kan delegeras  

Beslut av rent förberedande eller verkställande karaktär kräver ingen delegation utan sådana 
beslut kan tjänstemännen fatta utan delegation. Alltså ett beslutsfattande där beslutet är givet 
på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om debitering 
enligt en fastställd taxa.  

Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns utrymme för 
överväganden och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska 
värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställighet 
av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala 
förvaltningen och medborgarna ges en bättre service. 

Delegering (beslut) innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 
delegaten. Beslut som direkt berör förhållandet till kommunmedlemmarna och därmed kan 
överklagas är beslut i kommunalrättslig mening. Alla beslut som fattats med stöd av 
delegering ska anmälas till ansvarig nämnd, som i sin tur bestämmer hur detta ska ske.  

Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut som fattas enligt i förväg fastställda 
direktiv. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet frågor 
som ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Sådana åtgärder betraktas 
inte som beslut i kommunalrättslig mening utan som verkställighetsåtgärder. Rätten för en 
anställd att vidta verkställighetsåtgärder grundas inte på delegation. Sådana åtgärder behöver 
inte anmälas till nämnden eller förvaltningschefen och kan inte heller prövas enligt 
kommunallagen.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan delegering och verkställighet är att ett delegationsbeslut 
kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de 
politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten.  
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Beslut som inte får delegeras  

Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av 
ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige 

 Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden  

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Vidaredelegation  
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd enligt 6 kap. 37§ kommunallagen. Beslut som från förvaltningschef har 
vidaredelegerats enligt delegationsbestämmelserna ska normalt inte återrapporteras till 
nämnden utan till förvaltningschef. 

Utövande av delegeringsrätt  

Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat 
beslutet. Vid utövande av delegerad beslutanderätt gäller att lagar, avtal, anvisningar, mål, 
riktlinjer och policys ska följas samt att beslut ryms inom tilldelad budget. Beslut som redan 
har fattats med stöd av delegering får inte ändras eller prövas av nämnden. Delegerad 
beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden 
eller där i annat fall jäv föreligger, 6 kap. 28-32 §§, 7 kap. 4 §, kommunallagen. Det är i första 
hand den jävige själv som ska tillkännage att jäv föreligger. Föreligger jäv övergår 
beslutanderätten till närmsta chef. Om delegat inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, 
tjänsteledighet, jäv eller liknande får ställföreträdare överta beslutanderätten av ordinarie 
delegat, se förteckning nedan. Om ställföreträdare inte finns tillhanda och beslutet inte kan 
dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Om även denna chef är frånvarande 
och ärendet är brådskande beslutar förvaltningschefen.  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. § 8 kommunallagen besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 7 kap. 37 § och 7 kap. § 5–6 
ska anmälas till nämnd. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas skriftligen till 
nämnden. 
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Delegat Ställföreträdare 
Ordförande Vice Ordförande 
Förvaltningschef Tf. förvaltningschef 
Avdelningschef Tf. Avdelningschef 
Gymnasiechef Tf. Gymnasiechef 

Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan: Rektorers ansvar  

En stor del av nämndens ansvarområde (Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan och 
Vuxenutbildning) regleras i skollagen. Enligt 2 kap. 9 och 10 §§ skollagen ansvarar rektor för 
sin enhets inre organisation och fattar alla beslut hänförliga till denna. Beslutanderätten i 
dessa frågor följer direkt av Skollagen och utgör inte en av nämnden delegerad beslutanderätt. 
Exempel på sådana beslut är fördelning av barn och elever på klasser och grupper, 
fastställande av schema för undervisningen och beslut i fråga om personalens 
kompetensutveckling.  

Rektor har även en i skollagen direkt utpekad beslutanderätt i vissa ärenden, t.ex. 
rektorsbeslut att tilldela elev en skriftlig varning enligt 5 kap. 11 § skollagen. Rektor har 
enligt skollagen rätt att delegera vissa uppgifter, såvida det inte uttryckligen anges i skollagen 
att beslutanderätten inte får delegeras.  

Överklagande 

I de fall det särskilt anges kan ett beslut överklagas genom förvaltningsbesvär hos allmän 

förvaltningsdomstol respektive Skolväsendets överklagandenämnd. De flesta övriga beslut 
kan överklagas genom laglighetsprövning, reglerna för detta finns i 13 kap. kommunallagen. 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. För vissa beslut råder överklagandeförbud vilket i så fall 
anges särskilt i lag.  

Laglighetsprövning  

Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ha kommit in till förvaltningsrätten 
inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet 
över beslutet justerats. Beslutsfattaren har ingen skyldighet att bifoga anvisning om hur man 
begär laglighetsprövning.  

Överklagandet ska inges skriftligt direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 
Göteborg.  

Förvaltningsrätten kan endast pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Domstolen 
kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe.  
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Förvaltningsbesvär  

Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur 
beslut enligt denna författning ska överklagas. Det blir då istället fråga om förvaltningsbesvär. 
Enligt skollagen kan vissa beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol och vissa till 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

Beslut om att inte lämna ut en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling kan 
överklagas till Kammarrätten i Göteborg.  

Överklagande genom förvaltningsbesvär ska normalt ske inom tre veckor från den dag då 
klagande fått del av beslutet. Överklagandet ska inges till den myndighet som har meddelat 
beslutet, vilken i sin tur prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet 
inkommit i rätt tid ska överklagandet översändas till anvisad överinstans. Har överklagandet 
inkommit för sent ska aktuell delegat fatta ett avvisningsbeslut vilket i sin tur kan överklagas.  

Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. 
Prövningsinstansen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.  

Vilka ärenden som går att överklaga genom förvaltningsbesvär och till vilken instans framgår 
av delegeringsförteckningen i kolumnen ”Kommentar”. Förkortningar Lagrum Förkortning 
Skollag (2010:800) SL Skolförordning (2011:185) SF 

Arbetsmarknadsenheten  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit över verkställighet i 
Arbetsmarknadsenheten men myndighetsutövning kvarstår i Socialnämnden, därav inga 
delegerade beslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kompetens och 
arbetsmarknadsfrågor.  
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Bilaga 1.  

Delegeringsförteckning 

1. Allmänna ärenden Delegat   Anmärkning 
1.1 Beslut om större 

förändringar i 
förvaltningsorganisationen 
inom ramen för nämndens 
ansvarsområde  

Arbetsutskott    

1.2 Själv eller genom ombud 
föra kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag i 
ärenden som rör nämndens 
verksamhetsområde 

Ordförande   

1.3 Yttranden i ärenden som är 
av enklare art  

Förvaltningschef Kommunlagen 6 kap 
37 § 

1.4 Yttranden i ärenden som 
nämnden inte är berörd av 
kan lämnas utan yttrande. 

Förvaltningschef  

1.5 Avvisning av för sent 
ankommet överklagande  

Förvaltningschef   Förvaltningslagen 24§ 
(SFS1986:223) 

1.6 Beslut att avvisa för sent 
inkommit överklagande 

Kommunjurist Förvaltningslagen 24§, 
Avvisningsbeslut kan 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
Förvaltningslagen 30§ 

1.7 Omprövning/rättelse av 
beslut 

Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Förvaltningslagen 27§ 

1.8 Beslut om att överklaga 
dom eller beslut 

Arbetsutskott  

1.9 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande   

1.10 Remissyttranden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande T.ex. samråds- eller 
granskningsyttrande av 
ickeprincipiell karaktär. 

1.11 Vägran att lämna ut 
allmänna handlingar och 
utlämnande av allmänna 
handlingar med förbehåll 

Förvaltningschef    
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1.12 Samverkansavtal av icke 
principiell eller politisk 
karaktär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.ex. samverkansavtal 
mellan olika 
förvaltningar eller 
andra kommuner. 
 
Samverkansavtal som 
faller inom en 
verksamhets 
ansvarsområde och den 
löpande driften är ren 
verkställighet. 
 
Samverkansavtal som 
är av principiell eller 
politisk karaktär 
delegeras inte.  De 
beslutas om av 
nämnden och 
undertecknas av 
ordföranden.  
KS ansvarar för 
elitsatsningar 
 

1.13 Teckna sponsringsavtal där 
kommunen är mottagare 
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

 

1.14 Utlånings avtal 
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

 

1.15 Driftsavtal  
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

T.ex. vid avtal om att 
lägga ut verksamhet på 
entreprenad i de fall 
avtalet inte innebär 
några organisatoriska 
förändringar. 
 
 

1.16 Nyttjanderättsavtal Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

Ex. hyresavtal med 
tidsbegränsning 

1.17 Vid avtalsbrott häva avtal 
inom nämndens 
verksamhetsområde 

Arbetsutskott   

1.18 Försäljning av lös egendom 
upp till ett värde av  
• 0-100 000kr 
avdelningschef 
• Därutöver Arbetsutskott 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering                      

 

1.19 Mottagande av donation  
 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 
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Mottagande av donation av 
större värde eller allmänt 
intresse  

 
Arbetsutskott  

 

1.20 Deltagande vid kurser och 
konferenser för 
förtroendevalda 

Ordförande Bestämmelse om 
ersättningar och 
arvoden till 
förtroendevalda. 

1.21 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
i samband med tecknande 
av avtal om inköp eller 
försäljning av varor/ tjänster 

Delegaten i ursprungsavtalet  

1.22 Tecknande av 
personuppgiftsbiträdesavtal 
som inte sker i samband 
med annat avtal.  

Kommundirektören  

1.23  Beslut att helt eller delvis 
avslå begäran från enskild 
om att få utöva sina 
rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen.  

Kommunjurist  

 

2.    Offentlighet och 
sekretess 

Delegat Anmärkning 

2.1 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Kommunjurist Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
 
Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

2.2 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Rektor Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
 
Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

2.3 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 

Verksamhetschef 
Skolhälsovården 

Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
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inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
medicinska journaler 

Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
Kan överklagas till 
Kammarrätten.  

3.      Ekonomi Delegat Anmärkning 
3.1 Beslut om tilläggsbelopp till 

fristående gymnasieskola 
och gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 52 § 
17 kap 31§, 19 kap 45§ 
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
Skollagen 28 kap 5 § 

3.2 Upphandling och avtal upp 
till ett värde av 
• 75 prisbasbelopp  
• 25 prisbasbelopp  
• 10 prisbasbelopp 
• 2 prisbasbelopp 

 
 
Arbetsutskott 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Rektor/ Enhetschef 

 
  

3.3 Beslut om 
inackorderingsstöd 

Gymnasiechef Skollagen 15 kap 32 § 
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
SL 28 kap 5 § 

3.4 Beslut om ersättning till 
huvudman gällande förlängd 
studietid på nationellt 
program 

Gymnasiechef Enligt UAN;s riktlinje 

3.5 Beslut att skolpeng, vid 
utlandsstudier, ska utbetalas 
till respektive 
gymnasieskola eller 
motsvarande 

Gymnasiechef Enligt UAN:s riktlinje 

3.6 Beslut om elevresor Gymnasiechef Skollag 1991:1110 om 
kommunernas 
skyldighet att svara för 
vissa elevresor 

3.7 Antagande av anbud vid 
upphandling 
 
a) Upp till 20 prisbasbelopp 
 
b) Upp till 10 prisbasbelopp 
 
 
 
c) Upp till ½ prisbasbelopp 

 
 
 
Arbetsutskott 
 
Förvaltningschef eller 
avdelningschef efter samråd 
med förvaltningschef 
 
Avdelningschef 
 

 

3.8 Avskrivning av fordran 
enligt gällande regler upp till 

Samtliga avdelningschefer  
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1 ½ prisbasbelopp  
 
Avskrivningar över 1 ½ 
prisbasbelopp 

 
 
Arbetsutskott  

 

3.9 Överenskommelse om 
betalning av fordran upp till 
och med 4 prisbasbelopp 
enligt fastställda riktlinjer 
 
Fordran mellan 4 och 15 
prisbasbelopp 

Samtliga avdelningschefer 
 
 
 
 
Arbetsutskott  

 

3.10 Avsteg från tillämpning av 
fastställda hyror och avgifter  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

 

 
 

4 Arbetsmiljö/Personal/ 

Organisation 

Delegat  Anmärkning 

4.1          Att delegera arbetsmiljöansvar till: 
 
a) Förvaltningschef  
 
b) Avdelningschef  
 
c) Enhetschef 

 
 
Ordförande 
 
Förvaltningschef 
 
Samtliga 
avdelningschefer 

 
 
 
Sker enligt 
kommunövergripande 
rutiner. 
 
 

4.2  a) Beslut om anställning av 
avdelningschef 
 
b) Beslut om uppsägning eller 
avsked av personal initierat av 
arbetsgivaren. 
Besluta om avtal om anställningens 
upphörande, som innehåller 
avgångsvederlag eller annan 
ekonomisk uppgörelse.  
 
c) Beslut om anställning av övrig 
personal 

Förvaltningschef  
 
 
Förvaltningschef  
samråd 
förhandlingschef 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Beslut om löneförmåner som inte är 
reglerade i lag eller avtal vid 
tjänstledighet eller vid 
anställningens upphörande. 
Förvaltningschefen i enighet med 
personalutskottets riktlinjer. 

Förvaltningschef i 
samråd med 
förhandlingschef 
 

 

4.4 Besluta om anställning av personal 
som inte är legitimerad och behörig 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

Skollagen 2 kap 19 § 
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lärare längre tid än 6 månader.  
4.5 Frågor som berör underställd 

förvaltningsorganisation 
Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

 

 

5.  Gymnasieskolan Delegat  Anmärkning 

5.1 Beslut om läsårstider Förvaltningschef Skolförordningen 3 kap 3 
§, Gymnasieförordningen 
3kap 2§ 

5.2  Mottagande av rektors 
anmälan om kränkande 
behandling  

Förvaltningschef Skollagen 6 kap 10 §  

5.3 Utredningsskyldighet 
gällande anmälan om 
kränkande behandling 

Rektor Skollagen 6 kap 10 § 

5.4 Avge yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmann
en och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda 
elever, såvida yttrandena inte 
avser skadestånd, vite eller 
andra ersättningar 

Gymnasiechef Skollagen 2 kap 8 § 

5.5 Avge yttrande till Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmann
en och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda 
elever gällande skadestånd, 
vite eller andra ersättningar 

Förvaltningschefen Skollagen 2 kap 8 § 

5.6 Beslut om avvikelse för 
enskild elev på nationellt 
program 

Rektor Skollagen 16 kap 14 § 

5.7 Avstängning i de frivilliga 
skolformerna,  kommunal 
vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna får 
huvudmannen besluta att helt 
eller delvis stänga av en elev 
om 

   1. eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens 

Rektor Skollagen 5 kap 17 § 
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måluppfyllelse och kunskaper 

   2. eleven stör eller hindrar 
utbildningens bedrivande, 

   3. eleven utsätter någon 
annan elev eller av 
utbildningen berörd person 
för kränkande behandling, 
eller 

   4. elevens uppförande på 
annat sätt inverkar negativt på 
övriga elevers trygghet och 
studiero. 

 
5.8 Beslut om att utbildning på 

nationellt program får fördelas 
på längre tid än tre läsår 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 15 §, 
Gymnasieförordning 9 kap 
7 § 

5.9  Beslut om behörighet och 
mottagande i första hand till 
gymnasieskolans nationella 
program 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 36 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § 

5.10 Beslut om att utbildning på 
introduktionsprogram får 
minskas om elev begär det 
och huvudmannen finner att 
det är förenligt med elevens 
utbildning 

Rektor SL 17 kap 6 § 

5.11 Beslut om plan för utbildning 
på ett introduktionsprogram 

Rektor Skollagen 17 kap 7 § 

5.12 Beslut om mottagande av elev 
till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ trots att 
elev uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram om synnerliga 
skäl föreligger 

Rektor Skollagen 17 kap 11 § 

5.13 Beslut om behörighet och 
mottagande till 
programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 
som har utformats för en 

Rektor Skollagen 17 kap 14 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
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grupp elever 28 kap 12 § 
 

5.14 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som 
programfördjupning på 
nationella program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 6 § 

5.15 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som individuellt 
val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 § 

5.16 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på 
högskoleförberedande 
program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 12 § 2 st 

5.17 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut 
mot motsvarande utbildning 
förlagd till skolan 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

5.18 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
hur fördelningen av 
undervisningstiden över 
läsåren ska göras 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 

5.19 Beslut om antagning till 
programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 1 § 

5.20 Beslut om att en elevs 
yrkesintroduktion i sin helhet 
ska skolförläggas 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 5 §, 7 kap 7 § 

5.21 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan 

Gymnasiechef Gymnasieförordning 7 kap 
7 § Överklagandeförbud 
enligt SL 28 kap 18 § 

5.22 Beslut om antal platser för fri 
kvot 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 3 § 

5.23 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan vid senare 
tidpunkt 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 8 § 
Överklagandeförbud enligt 
SL 28 kap 18 § 

5.24 Beslut om byte av studieväg Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 9 § 
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Överklagandeförbud enligt 
SL 28 kap 18 § 

 

5.25 Beslut om mottagande av 
nordisk sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 7 § 

5.26 Beslut om mottagande av 
övriga utländska sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 11 § 

5.27 Inhämtande av yttrande och 
beslut om mottagande av elev 
i gymnasieskolan från annan 
kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 
§ 

5.28 Avge yttrande över placering 
av elev i gymnasieskola i 
annan kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 13 
§ 

5.29 Beslut om elevresor Gymnasiechef Lag (1991:1110) om 
kommunens skyldigheter 
att svara för vissa 
elevresor 

 

6.  Gymnasiesärskolan Delegat  Anmärkning 

6.1 Beslut om tillhörighet till 
målgruppen samt mottagande i 
gymnasiesärskolan 

Gymnasiechef Skollagen 18 kap 5 § och 
19 kap. 29 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

6.2 Beslut om antagning av elev i 
gymnasiesärskolan 

Rektor Skollagen 18 kap 12 § 1 
st, Gymnasieförordningen      
7 kap 13 § 

6.3 Beslut om en elev i 
gymnasiesärskolan ska gå på ett 
nationellt program, ett 
specialutformat program eller ett 
individuellt program efter 
samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare 

Rektor 19 kap. 29 § 

6.4 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut mot 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 
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motsvarande utbildning förlagd 
till skolan 

 

6.5 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 a § 

6.6 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
hur fördelningen av 
undervisningstiden över läsåren 
ska göras 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 

6.7 Beslut om placering av elev i 
gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 19 kap 29 § 

Avslagsgrund enligt 
paragrafens 2 st kan 
överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

6.8 Avge yttrande över placering av 
elev i gymnasiesärskola i annan 
kommun 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 48 §, 19 
kap 13 § 

6.9 Inhämtande av yttrande och 
beslut om mottagande av elev i 
gymnasiesärskolan från annan 
kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 
§ 

6.10 Avge yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmannen 
och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda elever, 
såvida yttrandena inte avser 
skadestånd, vite eller andra 
ersättningar 

Gymnasiechef Skollagen 2 kap 8 § 
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7. Grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning  Delegat  Anmärkning 

7.1 Fastställa kursorganisation för 
gymnasial vuxenutbildning 

Förvaltningschef 
med vidardelegation 

 

7.2 Avslå eller bevilja ersättning till 
andra kommuner/interkommunal 
ersättning  

Rektor för Gruv och 
Gy vux 

Skollag 2010:800 

 
7.3 Besluta om mottagande, 

upphörande och återupptagandet 
av elev i grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning 

Rektor för Gruv och 
Gy vux 

Skollag 2010:800 

7.4  Mottagande av rektors anmälan 
om kränkande behandling  

Förvaltningschef Skollagen 6 kap 10 §  

7.5 Utredningsskyldighet gällande 
anmälan om kränkande 
behandling 

Rektor Skollagen 6 kap 10 § 

7.6 Avstängning i de frivilliga 
skolformerna,  kommunal 
vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna får 
huvudmannen besluta att helt eller 
delvis stänga av en elev om 
   1. eleven med otillåtna 
hjälpmedel eller på annat sätt 
försöker vilseleda vid 
bedömningen av elevens 
måluppfyllelse och kunskaper 
   2. eleven stör eller hindrar 
utbildningens bedrivande, 
   3. eleven utsätter någon annan 
elev eller av utbildningen berörd 
person för kränkande behandling, 
eller 
   4. elevens uppförande på annat 
sätt inverkar negativt på övriga 
elevers trygghet och studiero. 
 

Rektor Skollagen 5 kap 17 § 

 

7.7 Avstängningstid från viss 
utbildning med praktiska inslag 
 

Rektor Skollagen 5kap 20 § 

 
7.8 Huvudmannen får besluta att 

utbildningen på kursen ska 
upphöra, om eleven saknar 
förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör 
tillfredsställande framsteg. 

Rektor Skollagen 20 kap 9§ 
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7.9 Avge yttrande till 

Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmannen 
och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda elever, 
såvida yttrandena inte avser 
skadestånd, vite eller andra 
ersättningar 

Rektor Skollagen 2 kap 8 § 

 

8.  Särskild utbildning för vuxna 
(Lärvux) 

Delegat  Anmärkning 

8.1 Beslut om mottagande i 
särskild utbildning för vuxna 

Gymnasiechef Skollagen 21 kap 7 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.2 Beslut om antagning i särskild 
utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå 

Rektor Skollagen 21 kap 7 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 18 § 

8.3 Beslut om upphörande av 
utbildningen för en elev i 
särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.4 Beslut om återinträde i särskild 
utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 3 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.5 Beslut om att elever själva får 
anskaffa böcker och lär verktyg 
på särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 6 § 
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Delegationens syfte 

En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt för nämnden 
att fatta beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde. Syftet med 
delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut.  

En nämnd kan delegera ärenden till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller till en anställd 
hos kommunen (KL 6 kap, 33 §). Det är däremot inte möjligt att delegera till en grupp av 
anställda eller till anställd och förtroendevald tillsammans (så kallad blandad delegering).  

Vilka beslut kan delegeras  

Beslut av rent förberedande eller verkställande karaktär (ett beslutsfattande där beslutet är 
givet på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om 
debitering enligt en fastställd taxa) kräver ingen delegation utan sådana beslut kan 
tjänstemännen fatta utan delegation.  

Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns utrymme för 
överväganden och bedömningar, dock utan att detta utrymme är forum för politiska 
värderingsfrågor, t.ex. myndighetsutövning som inte är av principiell natur och verkställighet 
av kommunfullmäktiges beslut. Genom delegation effektiviseras den kommunala 
förvaltningen och medborgarna ges en bättre service. 

Delegering (beslut) innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 
delegaten. Beslut som direkt berör förhållandet till kommunmedlemmarna och därmed kan 
överklagas är beslut i kommunalrättslig mening. Alla beslut som fattats med stöd av 
delegering ska anmälas till ansvarig nämnd, som i sin tur bestämmer hur detta ska ske.  

Verkställighet innebär ”faktiskt handlande” eller beslut som fattas enligt i förväg fastställda 

direktiv. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet frågor 
som ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Sådana åtgärder betraktas 
inte som beslut i kommunalrättslig mening utan som verkställighetsåtgärder. Rätten för en 
anställd att vidta verkställighetsåtgärder grundas inte på delegation. Sådana åtgärder behöver 
inte anmälas till nämnden eller förvaltningschefen och kan inte heller prövas enligt 
kommunallagen.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan delegering och verkställighet är att ett delegationsbeslut 
kräver en självständig bedömning medan verkställighetsbeslut fattas inom ramen för de 
politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten.  
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Beslut som inte får delegeras  

Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av 
ärenden:  

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige 

 Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden  

 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 

Vidaredelegation  
Nämnden kan genom beslut ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd enligt 6 kap. 37§ kommunallagen. Beslut som från förvaltningschef har 
vidaredelegerats enligt delegationsbestämmelserna ska normalt inte återrapporteras till 
nämnden utan till förvaltningschef. 

Utövande av delegeringsrätt  

Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv hade fattat 
beslutet. Vid utövande av delegerad beslutanderätt gäller att lagar, avtal, anvisningar, mål, 
riktlinjer och policys ska följas samt att beslut ryms inom tilldelad budget. Beslut som redan 
har fattats med stöd av delegering får inte ändras eller prövas av nämnden. Delegerad 
beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden 
eller där i annat fall jäv föreligger, 6 kap. 28-32 §§, 7 kap. 4 §, kommunallagen. Det är i första 
hand den jävige själv som ska tillkännage att jäv föreligger. Föreligger jäv övergår 
beslutanderätten till närmsta chef. Om delegat inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, 
tjänsteledighet, jäv eller liknande får ställföreträdare överta beslutanderätten av ordinarie 
delegat, se förteckning nedan. Om ställföreträdare inte finns tillhanda och beslutet inte kan 
dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Om även denna chef är frånvarande 
och ärendet är brådskande beslutar förvaltningschefen.  

Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § och 7 kap. § 8 kommunallagen besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 7 kap. 37 § och 7 kap. § 5–6 
ska anmälas till nämnd. Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas skriftligen till 
nämnden. 
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Delegat Ställföreträdare 
Ordförande Vice Ordförande 
Förvaltningschef Tf. förvaltningschef 
Avdelningschef Tf. Avdelningschef 
Gymnasiechef Tf. Gymnasiechef 

Gymnasieskolan/Gymnasiesärskolan: Rektorers ansvar  

En stor del av nämndens ansvarområde (Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan) regleras i 
skollagen. Enligt 2 kap. 9 och 10 §§ skollagen ansvarar rektor för sin enhets inre organisation 
och fattar alla beslut hänförliga till denna. Beslutanderätten i dessa frågor följer direkt av 
Skollagen och utgör inte en av nämnden delegerad beslutanderätt. Exempel på sådana beslut 
är fördelning av barn och elever på klasser och grupper, fastställande av schema för 
undervisningen och beslut i fråga om personalens kompetensutveckling.  

Rektor har även en i skollagen direkt utpekad beslutanderätt i vissa ärenden, t.ex. 
rektorsbeslut att tilldela elev en skriftlig varning enligt 5 kap. 11 § skollagen. Rektor har 
enligt skollagen rätt att delegera vissa uppgifter, såvida det inte uttryckligen anges i skollagen 
att beslutanderätten inte får delegeras.  

Överklagande 

I de fall det särskilt anges kan ett beslut överklagas genom förvaltningsbesvär hos allmän 

förvaltningsdomstol respektive Skolväsendets överklagandenämnd. De flesta övriga beslut 
kan överklagas genom laglighetsprövning, reglerna för detta finns i 13 kap. kommunallagen. 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. För vissa beslut råder överklagandeförbud vilket i så fall 
anges särskilt i lag.  

Laglighetsprövning  

Överklaganden enligt laglighetsprövningsinstitutet ska ha kommit in till förvaltningsrätten 
inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet 
över beslutet justerats. Beslutsfattaren har ingen skyldighet att bifoga anvisning om hur man 
begär laglighetsprövning.  

Överklagandet ska inges skriftligt direkt till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 
Göteborg.  

Förvaltningsrätten kan endast pröva lagligheten men inte lämpligheten i ett beslut. Domstolen 
kan upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat beslut i dess ställe.  
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Förvaltningsbesvär  

Bestämmelserna om laglighetsprövning gäller inte om det i en specialförfattning anges hur 
beslut enligt denna författning ska överklagas. Det blir då istället fråga om förvaltningsbesvär. 
Enligt skollagen kan vissa beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol och vissa till 
Skolväsendets överklagandenämnd.  

Beslut om att inte lämna ut en allmän handling eller uppgifter i en allmän handling kan 
överklagas till Kammarrätten i Göteborg.  

Överklagande genom förvaltningsbesvär ska normalt ske inom tre veckor från den dag då 
klagande fått del av beslutet. Överklagandet ska inges till den myndighet som har meddelat 
beslutet, vilken i sin tur prövar om överklagandet har inkommit i rätt tid. Har överklagandet 
inkommit i rätt tid ska överklagandet översändas till anvisad överinstans. Har överklagandet 
inkommit för sent ska aktuell delegat fatta ett avvisningsbeslut vilket i sin tur kan överklagas.  

Vid förvaltningsbesvär prövas både lagligheten och lämpligheten av det överklagade beslutet. 
Prövningsinstansen kan sätta ett nytt beslut i det tidigare beslutets ställe.  

Vilka ärenden som går att överklaga genom förvaltningsbesvär och till vilken instans framgår 
av delegeringsförteckningen i kolumnen ”Kommentar”. Förkortningar Lagrum Förkortning 

Skollag (2010:800) SL Skolförordning (2011:185) SF 

Arbetsmarknadsenheten  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tagit över verkställighet i 
Arbetsmarknadsenheten men myndighetsutövning kvarstår i Socialnämnden, därav inga 
delegerade beslut. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kompetens och 
arbetsmarknadsfrågor, inte omsorg.  
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Bilaga 1.  

Delegeringsförteckning 

1. Allmänna ärenden Delegat   Anmärkning 
1.1 Beslut om större 

förändringar i 
förvaltningsorganisationen 
inom ramen för nämndens 
ansvarsområde  

Arbetsutskott    

1.2 Själv eller genom ombud 
föra kommunens talan inför 
domstol och andra 
myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag i 
ärenden som rör nämndens 
verksamhetsområde 

Ordförande   

1.3 Yttranden i ärenden som är 
av enklare art  

Förvaltningschef Kommunlagen 6 kap 
37 § 

1.4 Avvisning av för sent 
ankommet överklagande  

Förvaltningschef   Förvaltningslagen 24§ 
(SFS1986:223) 

1.5 Beslut att avvisa för sent 
inkommit överklagande 

Kommunjurist Förvaltningslagen 24§, 
Avvisningsbeslut kan 
överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol 
Förvaltningslagen 30§ 

1.6 Omprövning/rättelse av 
beslut 

Delegat som fattat 
ursprungsbeslutet 

Förvaltningslagen 27§ 

1.7 Beslut om att överklaga 
dom eller beslut 

Arbetsutskott  

1.8 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande   

1.9 Remissyttranden som är så 
brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas 

Ordförande T.ex. samråds- eller 
granskningsyttrande av 
ickeprincipiell karaktär. 

1.10 Vägran att lämna ut 
allmänna handlingar och 
utlämnande av allmänna 
handlingar med förbehåll 

Förvaltningschef    
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1.11 Samverkansavtal av icke 
principiell eller politisk 
karaktär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningschef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.ex. samverkansavtal 
mellan olika 
förvaltningar eller 
andra kommuner. 
 
Samverkansavtal som 
faller inom en 
verksamhets 
ansvarsområde och den 
löpande driften är ren 
verkställighet. 
 
Samverkansavtal som 
är av principiell eller 
politisk karaktär 
delegeras inte.  De 
beslutas om av 
nämnden och 
undertecknas av 
ordföranden.  
KS ansvarar för 
elitsatsningar 
 

1.12 Teckna sponsringsavtal där 
kommunen är mottagare 
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

 

1.13 Utlånings avtal 
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

 

1.14 Driftsavtal  
 

Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

Ex. lägga ut på 
entreprenad 

1.15 Nyttjanderättsavtal Avdelningschef i samråd 
med förvaltningschef 

Ex. hyresavtal 

1.16 Vid avtalsbrott häva avtal 
inom nämndens 
verksamhetsområde 

Arbetsutskott   

1.17 Försäljning av lös egendom 
upp till ett värde av  
• 0-100 000kr 
avdelningschef 
• Därutöver AU 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering                      

 

1.18 Mottagande av donation  
 
Mottagande av donation av 
större värde eller allmänt 
intresse  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 
 
Arbetsutskott  

 

1.19 Deltagande vid kurser och 
konferenser för 
förtroendevalda 

Ordförande Bestämmelse om 
ersättningar och 
arvoden till 
förtroendevalda. 
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2.    Offentlighet och 
sekretess 

Delegat Anmärkning 

2.1 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Kommunjurist Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
 
Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

2.2 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
handlingar som 
förvaras/diarieförs på UA-
förvaltningens kansli 

Rektor Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
 
Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

2.3 Pröva utlämnande av 
allmän handling; beslut att 
inte lämna ut allmän 
handling och beslut om 
handlings utlämnande med 
förbehåll avseende 
medicinska journaler 

Verksamhetschef 
Skolhälsovården 

Tryckfrihetsförordningen 
2 kap 12, 14 §§, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 3,4, 5 
§§, 10 kap 14 § 
 
Kan överklagas till 
Kammarrätten, 
Offentlighets- och 
sekretesslag 6 kap 8 § 

 

3.      Ekonomi Delegat Anmärkning 
3.1 Beslut om tilläggsbelopp till 

fristående gymnasieskola 
och gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 52 § 
17 kap 31§, 19 kap 45§ 
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
Skollagen 28 kap 5 § 

3.2 Upphandling och avtal upp 
till ett värde av 
• 75 prisbasbelopp  
• 25 prisbasbelopp  
• 10 prisbasbelopp 
• 2 prisbasbelopp 

 
 
Arbetsutskott 
Förvaltningschef 
Avdelningschef 
Rektor/ Enhetschef 
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3.3 Beslut om 
inackorderingsstöd 

Gymnasiechef Skollagen 15 kap 32 § 
Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol, 
SL 28 kap 5 § 

3.4 Beslut om ersättning till 
huvudman gällande förlängd 
studietid på nationellt 
program 

Gymnasiechef Enligt BUN;s riktlinje, 
BUN 2015/0210 

3.5 Beslut om ersättning till 
huvudman gällande 
förlängning av 
programinriktat val  
(preparandutbildning) till två 
år om synnerliga skäl finns 

Gymnasiechef Enligt BUN;s riktlinje, 
BUN 2015/0210 

3.6 Beslut att skolpeng, vid 
utlandsstudier, ska utbetalas 
till respektive 
gymnasieskola eller 
motsvarande 

Gymnasiechef Enligt BUN:s riktlinje, 
BUN 2015/0379 

3.7 Beslut om elevresor Gymnasiechef Skollag 1991:1110 om 
kommunernas 
skyldighet att svara för 
vissa elevresor 

3.8 Antagande av anbud vid 
upphandling 
 
a) Upp till 20 prisbasbelopp 
 
b) Upp till 10 prisbasbelopp 
 
 
 
c) Upp till ½ prisbasbelopp 

 
 
 
Arbetsutskott 
 
Förvaltningschef eller 
avdelningschef efter samråd 
med förvaltningschef 
 
Avdelningschef 
 

 

3.9 Avskrivning av fordran 
enligt gällande regler upp till 
1 ½ prisbasbelopp  
 
Avskrivningar över 1 ½ 
prisbasbelopp 

Samtliga avdelningschefer  
 
 
 
Arbetsutskott  

 

3.10 Överenskommelse om 
betalning av fordran upp till 
och med 4 prisbasbelopp 
enligt fastställda riktlinjer 
 
Fordran mellan 4 och 15 
prisbasbelopp 

Samtliga avdelningschefer 
 
 
 
 
Arbetsutskott  
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3.11 Avsteg från tillämpning av 
fastställda hyror och avgifter  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

 

 
 

4    Arbetsmiljö/Personal  Delegat  Anmärkning 
4.1          Att delegera arbetsmiljöansvar till: 

 
a) Förvaltningschef  
 
b) Avdelningschef  
 
c) Enhetschef 

 
 
Ordförande 
 
Förvaltningschef 
 
Samtliga 
avdelningschefer 

 
 
 
Sker enligt 
kommunövergripande 
rutiner. 
 
 

4.2  a) Beslut om anställning av 
avdelningschef 
 
b) Beslut om uppsägning eller 
avsked av personal initierat av 
arbetsgivaren. 
Besluta om avtal om anställningens 
upphörande, som innehåller 
avgångsvederlag eller annan 
ekonomisk uppgörelse.  
 
c) Beslut om anställning av övrig 
personal 

Förvaltningschef  
 
 
Förvaltningschef  
samråd HR-avdelning 
centralt 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef med 
vidaredelegering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Beslut om löneförmåner som inte är 
reglerade i lag eller avtal vid 
tjänstledighet eller vid 
anställningens upphörande. 
Förvaltningschefen i enighet med 
personalutskottets riktlinjer. 

Förvaltningschef 
 

 

4.4 Beslut i övriga frågor som rör 
personalärenden  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

Se kommunstyrelsens 
beslut KS 2017-08-29 
§203 

4.5 Besluta om anställning av personal 
som inte är legitimerad och  behörig 
lärare längre tid än 6 månader.  

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 

Skollagen 2 kap 19 § 

4.6 Besluta om tjänstledighet som inte är 
reglerad i lag eller avtal enligt av  
personalutskottet fastställda 
riktlinjer 

Förvaltningschef med 
vidaredelegering 
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5.  Gymnasieskolan Delegat  Anmärkning 

5.1 Beslut om läsårstider Förvaltningschef Skolförordningen 3 kap 3 §, 
Gymnasieförordningen 
3kap 2§ 

5.2  Mottagande av rektors 
anmälan om kränkande 
behandling  

Förvaltningschef Skollagen 6 kap 10 §  

5.3 Utredningsskyldighet 
gällande anmälan om 
kränkande behandling 

Rektor Skollagen 6 kap 10 § 

5.4 Avge yttrande till 
Skolinspektionen, Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmann
en och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda 
elever, såvida yttrandena inte 
avser skadestånd, vite eller 
andra ersättningar 

Gymnasiechef Skollagen 2 kap 8 § 

5.5 Avge yttrande till Barn- och 
elevombudet, 
Diskrimineringsombudsmann
en och förvaltningsdomstol i 
ärenden som rör enskilda 
elever gällande skadestånd, 
vite eller andra ersättningar 

Förvaltningschefen Skollagen 2 kap 8 § 

5.6 Beslut om avvikelse för 
enskild elev på nationellt 
program 

Rektor Skollagen 16 kap 14 § 

5.7 Beslut om att utbildning på 
nationellt program får fördelas 
på längre tid än tre läsår 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 15 §, 
Gymnasieförordning 9 kap 
7 § 

5.8  Beslut om behörighet och 
mottagande i första hand till 
gymnasieskolans nationella 
program 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 36 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 28 
kap 12 § 

5.9 Beslut om att programinriktat 
val (preparandutbildning) får 
förlängas till två år om 
synnerliga skäl finns 

Gymnasiechef Skollagen 17 kap 5 § 

 



12 
 

5.10 Beslut om att utbildning på 
introduktionsprogram får 
minskas om elev begär det 
och huvudmannen finner att 
det är förenligt med elevens 
utbildning 

Rektor SL 17 kap 6 § 

5.11 Beslut om plan för utbildning 
på ett introduktionsprogram 

Rektor Skollagen 17 kap 7 § 

5.12 Beslut om mottagande av elev 
till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ trots att 
elev uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram om synnerliga 
skäl föreligger 

Rektor Skollagen 17 kap 11 § 

5.13 Beslut om behörighet och 
mottagande till 
programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 
som har utformats för en 
grupp elever 

Rektor Skollagen 17 kap 14 §  

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 28 
kap 12 § 

5.14 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som 
programfördjupning på 
nationella program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 6 § 

5.15 Beslut om vilka kurser som 
ska erbjudas som individuellt 
val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 § 

5.16 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på 
högskoleförberedande 
program 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 12 § 2 st 

5.17 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut 
mot motsvarande utbildning 
förlagd till skolan 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

5.18 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
hur fördelningen av 
undervisningstiden över 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 
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läsåren ska göras 
5.19 Beslut om antagning till 

programinriktat individuellt 
val eller till yrkesintroduktion 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 1 § 

5.20 Beslut om att en elevs 
yrkesintroduktion i sin helhet 
ska skolförläggas 

Rektor Gymnasieförordningen 6 
kap 5 §, 7 kap 7 § 

5.21 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan 

Gymnasiechef Gymnasieförordning 7 kap 
7 § Överklagandeförbud 
enligt SL 28 kap 18 § 

5.22 Beslut om antal platser för fri 
kvot 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 3 § 

5.23 Beslut om antagning till 
gymnasieskolan vid senare 
tidpunkt 

Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 8 § 
Överklagandeförbud enligt 
SL 28 kap 18 § 

5.24 Beslut om byte av studieväg Rektor Gymnasieförordningen 7 
kap 9 § 
Överklagandeförbud enligt 
SL 28 kap 18 § 

5.25 Beslut om mottagande av 
nordisk sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 7 § 

5.26 Beslut om mottagande av 
övriga utländska sökande i 
gymnasieskolan 

Rektor Gymnasieförordningen 12 
kap 11 § 

5.27 Inhämtande av yttrande och 
beslut om mottagande av elev 
i gymnasieskolan från annan 
kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 § 

5.28 Avge yttrande över placering 
av elev i gymnasieskola i 
annan kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 13 § 

5.29 Beslut om elevresor Gymnasiechef Lag (1991:1110) om 
kommunens skyldigheter 
att svara för vissa elevresor 
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6.  Gymnasiesärskolan Delegat  Anmärkning 

6.1 Beslut om tillhörighet till 
målgruppen samt mottagande i 
gymnasiesärskolan 

Gymnasiechef Skollagen 18 kap 5 § och 
19 kap. 29 § 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

6.2 Beslut om antagning av elev i 
gymnasiesärskolan 

Rektor Skollagen 18 kap 12 § 1 st, 
Gymnasieförordningen      
7 kap 13 § 

6.3 Beslut om en elev i 
gymnasiesärskolan ska gå på ett 
nationellt program, ett 
specialutformat program eller 
ett individuellt program efter 
samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare 

Rektor 19 kap. 29 § 

6.4 Beslut om arbetsplatsförlagt 
lärande på yrkesprogram i 
gymnasieskolan eller ett 
nationellt program i 
gymnasiesärskolan byts ut mot 
motsvarande utbildning förlagd 
till skolan 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 13 § 

6.5 Beslut om vilka kurser som ska 
erbjudas som individuellt val 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 7 a § 

6.6 Beslut om antal 
undervisningstimmar för varje 
kurs, varje ämnesområde, 
gymnasiearbete och 
gymnasiesärskolearbetet samt 
hur fördelningen av 
undervisningstiden över läsåren 
ska göras 

Rektor Gymnasieförordningen 4 
kap 22 § 

6.7 Beslut om placering av elev i 
gymnasiesärskola 

Gymnasiechef Skollagen 19 kap 29 § 

Avslagsgrund enligt 
paragrafens 2 st kan 
överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 
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6.8 Avge yttrande över placering 
av elev i gymnasiesärskola i 
annan kommun 

Gymnasiechef Skollagen 16 kap 48 §, 19 
kap 13 § 

6.9 Inhämtande av yttrande och 
beslut om mottagande av elev i 
gymnasiesärskolan från annan 
kommun 

Gymnasiechef SL 16 kap 48 §, 19 kap 41 
§ 

 

7. Grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning 
(Gruv och Gyvux)   

Delegat  Anmärkning 

7.1 Fastställa kursorganisation för 
gymnasial vuxenutbildning 

Förvaltningschef  

7.2 Fastställa kursplan för lokal 
kurs enligt förordningen om 
kommunal vuxenutbildning  

Rektor för Gruv och 
Gyvux 

Skollag 2011:1108 

7.3 Avslå eller bevilja ersättning 
till andra 
kommuner/interkommunal 
ersättning  

Rektor för Gruv och 
Gyvux 

Skollag 2010:800 

7.4 Besluta om mottagande, 
upphörande och 
återupptagandet av elev i 
grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning 

Rektor för Gruv och 
Gyvux 

Skollag 2010:800 

 

8.  Särskild utbildning för vuxna 
(Lärvux) 

Delegat  Anmärkning 

8.1 Beslut om mottagande i 
särskild utbildning för vuxna 

Gymnasiechef Skollagen 21 kap 7 § 3 st 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.2 Beslut om antagning i särskild 
utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå 

Rektor Skollagen 21 kap 7 § 4 st 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 18 § 
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8.3 Beslut om upphörande av 
utbildningen för en elev i 
särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 2 st 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.4 Beslut om återinträde i särskild 
utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 9 § 3 st 

Kan överklagas till 
skolväsendets 
överklagandenämnd, 
Skollagen 28 kap 12 § 

8.5 Beslut om att elever själva får 
anskaffa böcker och lär verktyg 
på särskild utbildning för vuxna 

Rektor Skollagen 21 kap 6 § 

 

9.  Svenska för invandrare (Sfi) 
Delegat  Anmärkning 

9.1 Besluta om mottagande, 
upphörande och återupptagande 
av SFI-utbildning 

Rektor för 
vuxenutbildning  

 

Skollagen 2010:800 

 

10. Yrkeshögskolan (YH)  
Delegat  Anmärkning 

10.1 Beslut om ledamöter i 
ledningsgrupp för utbildning 
utöver de som särskilt 

anges i förordning om 
yrkeshögskolan 

 

Rektor för YH-
utbildning 

Skollag 2009:130 
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Rapportering 

Hänt i verksamheten 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019. Den nya nämnden består 

av delar från förskole- och grundskolenämnden, från socialnämnden och från 

kommunstyrelsen. Från förskole- och grundskolenämnden fördes gymnasieskolans 

verksamhet över och från socialnämnden fördes arbetsmarknadsenheten och delar av 

inkluderingen över och från kommunstyrelsen fördes Centrum för livslångt lärande (CLL) över 

till den nya nämnden. 

Den 1 juli 2019 gjordes en intern omorganisation där arbetsmarknadsenheten, 

integrationsenheten och vuxenutbildningen en avdelning. Dessutom renodlades CLL till ett 

Campus Varberg. 

Prognoserna hittills under året har varit att nämnden kommer att hålla sin budget. Det kan bli 

svårigheter inom gymnasiet då det bland annat statat en enhet, specialpedagogisk resurs, för 

att möta elever med ett utökat behov. Nämndens prognos är fortfarande att den kommer att 

klara sin budget 2019. 

Ekonomi 

Drift 

Konto: RR    Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)    Enhet: mnkr   

Ansvar Utfall jan - 
okt 2019 

Budget 2019 Budget 2019 
Jmf 

Prognos 
2019 

Utb- och arb.mark nämnd 263,9 318,9 318,9 

Utfallet till och med oktober månad månad är 263,9 mnkr vilket motsvarar 82,9% av budgeten 

där riktpunkten efter oktober är 83,3 %. Denna avvikelse motsvarar ca 1,8 mnkr. 

Prognosen för helåret är att samtliga områden, med en viss reservation för gymnasiet, klarar 

sin budget om inget oförutsett inträffar, och utifrån detta visar denna prognos ett nollresultat. 

UTFALL TOM FEBRUARI PER OMRÅDE (tkr) 

Verksamhet Utfall jan 
- okt 2019

Budget 
2019 

Utfall i % 
Riktp. 
83,3% 

Nämnd 1 259 1 400 89,9 

Administration o stab 5 755 6 427 89,5 

Gymnasieskola 204 258 242 352 84,3 

CLL 36 030 47 918 75,2 

Arbetsmarknadsenhet 16 609 20 794 79,9 

SUMMA 263 911 318 891 82,8 
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Investering 

Enhet: Tkr    Konto: RR    Projekt: Investering    Verksamhet: Verksamhet 10000-93999 (drift)  

Utfall jan - 
okt 2019 

Budget 
2019 

Helårsprognos 
okt 2019 

Budget 
2019 Jmf 
Prognos 

2019 

9 - Utb- och arb.mark nämnd 1 421 3 603 3 603 

Investeringsbudgeten på står av två poster. Väderskydd på ps från tidigare år. Kvarstår i budget 

2019 803 tkr helårsprognosen visa på 600 tkr. Den andra poster är ram för mindre 

investeringar och är budget för 2019 2 800 tkr och det planeras att förbrukas. Total prognos 

för helåret är 3 400 tkr. 

När det gäller investeringsbudgetens ram för mindre investeringar så har nämnden den 25 

februari 2019 beslutat att den ska fördelas av förvaltningschef 

- Gymnasieskolan 1 250 tkr, metallsvarv, nya klassrumsmöbler, befintlig skyltning inte

uppdaterad vilket är viktigt för att kunna möta elever med NPF ( Neuropsykiatriska

funktionsvariationer) mm.

- CLL 1 450 tkr Audiovisuell Kommunikation inför samarbete med Lidköping för

Yrkeshögskolans kommunikation med anledning av fyra nya utbildningar, teleledningar i salar

för sändningar (upp 250 tkr/sal), uppgradering av 20 st. datorer mm. Dessa investeringar är

en förutsättning för att kunna genomföra de fyra nya yrkeshögskoleutbildningarna.

- Arbetsmarknadsenheten 100 tkr, bland annat till arbetsmiljöåtgärder när

arbetsmarknadshandläggare har flyttat ut till arbetsmarknadsenhetens lokaler.

Personal 

Personalnyckeltal 

Sjukfrånvaro 

Organisation: Utbildn- o arbetsmarknadnämnd    Period: September    Verksamhet: Verksamhet 10000-

93999 (drift)    Ålder: Alla åldrar    År: 2019   

2016 Okt - 
2017 Sep 

2017 Okt - 
2018 Sep 

2018 Okt - 
2019 Sep 

Sjukfrånvaro totalt %, R12 av totalt tillgänglig tid 4,63% 

Sjukfrånvaro 1-14 dgr, av tillgänglig tid, R12 % 1,49% 

Sjukfrånvaro, 60 dgr eller mer, av total 
sjukfrånvaro, R12 

51,69% 

Sjukfrånvaron har sen april månad gått från 5,75 % till 4,63 efter september månad. Nämndens 

målsättning är inte över 5%. . För hela Varberg kommun är sjukfrånvaron i rullande 12 

månader efter september 2019 6,68 % I nedanstående tabell redovisar personalnyckeltalen per 

områden. 
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PERSONALSTATISTIK PER 
OMRÅDE 

Sjukfrånvaro 
% R12 

Frisknärvaro 
% R12 

Sysselsättningsgrad 
% 

Timavlönade 
% 

Adminstration och stab 3,70 58,3 100,0 6,0 

Gymnasieskola 5,11 57,0 95,21 2,1 

CLL 1,47 61,9 89,62 10,0 

Arbetsmarknadsenhet 3,99 53,09 99,8 17,5 

TOTALT 4,63 59,62 95,64 5,58 

Frisknärvaro 

Organisation: Utbildn- o arbetsmarknadnämnd    Period: September    Verksamhet: Verksamhet 10000-

93999 (drift)    År: 2019     

2019 

Antal friska sep 2019 r12 207 

Antal personer sep 2019 r12 366 

Frisknärvaro sep 2019 r12 56,56% 

Nämndens frisknärvaro är på 56,56%. Frisknärvaron beräknas utifrån hur många medarbetare 

som inte haft någon sjukfrånvaro. 

Sysselsättningsgrad 

Organisation (personal): 011J00H0X001 Utbildn- o arbetsmarknadnämnd   

2019 Sep 2018 Sep 

Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 95,64% 80,00% 

Timavlönade 

Organisation (personal): 011J00H0X001 Utbildn- o arbetsmarknadnämnd   

2018 Okt - 
2019 Sep 

2017 Okt - 
2018 Sep 

Andel timmar utförda av timavlönade i % R12 5,58% 

Andel timmar utförda av timavlönade avser till stor del tentamensvakter vid CLL. 



9. Förvaltningen informerar



10. Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut UAN 2019/0132-11, Yttrande till förvaltningsrätten. Mål 12034-19, 
nämndsordförande Eva Pehrsson-Karlsson
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