
SKN Ej delegerade ärenden 2019-02-05

Avd 

DO
Nr Område Lagrum EDV Anmärkning Besvär

A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN   R 
A 15 Ledamöters (inklusive ordf) deltagande i kurser och konferenser   E
A 20 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder   E/V Enligt BLN 2014-06-10 p. 10

A 25 Beslut om skolenheter och andra större lokalfrågor   E
A 26 Nytt avtal med/tillstånd för annan huvudman att bedriva utbildning   E
A 28 Anlitande av konsult över 3 prisbasbelopp/år E
B 100 SKOLLAGEN (2010:800) SL  R 
B 101 Kap. 1 Inledande bestämmelser. SL 01 kap. R 
B 102 Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning SL 02 kap. R 
B 103 Godkännande av enskild huvudman för förskola SL 02 kap. 05 - 07 §§ E AFD

B 104

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 

bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 

och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

SL 02 kap. 08 § E

B 105 Resursfördelning efter barns och elevers olika förutsättningar och behov SL 02 kap. 08b § E

B 119 Kap. 3 Barns- och elevers utveckling mot målen SL 03 kap. R 

B 120 Kap. 4 Kvalitet och inflytande SL 04 kap. R 

B 121
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
SL 04 kap. 03 § E

B 123
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 

utbildningen. 
SL 04 kap. 08 § E

Beslut fattat av UAN och SKN september 2009 (Dnr 69/2009, 

UAN 37/09)

B 125 Beslut om att inrätta lokala styrelser  SL 04 kap. 15 § E  Fullmäktige?

B 126 Kap. 5 Trygghet och studiero SL 05 kap. R 

B 128
I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan […] får huvudmannen besluta att helt eller 

delvis stänga av en elev
SL 05 kap. 17, 18 §§ E/D

I fall som ej delegerats enligt delegationsärende B03 

kvarligger ärendet i princip på nämnden. Delegeringen till 

ordföranden omfattar avstängning som längst fram till 

nämndens nästa sammanträde och ytterligare en vecka. 

(Nämnden tar upp ärendet endast om ordföranden förlängt 

avstängningen.)

AFD

B 129 Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag SL 05 kap. 19-21 §§ E/D
Ordföranden äger besluta om avstängning fram till 

nämndens nästa sammanträde och ytterligare en vecka.
AFD

Förkortningar 

Kolumn EVDR        E=Ej delegerat (kvarligger på nämnden), V=Verkställighet, D=Delegerat, R=Rubrik

Kolumn Besvär   AFD= Allmän förvaltningsdomstol, KR=Kammarrätt, SÖN=Skolväsendets överklagandenämnd  
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Avd 

DO
Nr Område Lagrum EDV Anmärkning Besvär

B 131 Kap. 6 Åtgärder mot kränkande behandling SL 06 kap. R 

B 133

Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs 

ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 

Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och 

förhindra.

SL 06 kap. 06 § E/V

B 141 Kap. 7 Skolplikt och rätt till utbildning SL 07 kap. R 

B 143 Mottagande i grundsärskolan. SL 07 kap. 05 § E/D
"Om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa" 

skall barnet tas emot i särskolan även utan vårdnadshavares 

medgivande.

SÖN

B 145 Beslut att elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp SL 07 kap. 05b § E/D Då vårdnadshavare ej samtycker, delegeras ej beslutet. SÖN

B 148
Beslut att ett barn på begäran av sin vårdnadshavare ska börja fullgöra sin 

skolplikt först höstterminen det år barnet fyller sju år, uppskjuten skolplikt.
SL 07 kap. 10 § E/V

Om elevhälsochefen ej beviljar ansökan, avgör nämnden 

ärendet.
SÖN

  152 Prövning av frågan om skolpliktens förlängning SL 07 kap. 13 § E
I sak fattas beslut om skolpliktens förlängning genom beslut 

av rektor om undantag från uppflyttning, Skolförordningen 4 

kap. 5 §. 

SÖN

B 157
Föreläggande och vite för föräldrar som åsidosätter sina skyldigheter att få 

skolpliktig elev till skolan.
SL 07 kap. 23 § E AFD

B 158 Kap. 8 Förskolan SL 08 kap. R 

B 165 Avgifter i förskolan SL 08 kap. 16 § E

VIktigare taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige. 

En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den 

anordnar. Avgifterna ska vara skäliga.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får 

avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 

525 timmar om året.

För barn som erbjudits förskola enligt 7 § får avgiften avse 

bara den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i 

veckan.

B 168
Medgivande om undantag för mottagande till fristående förskola med hänsyn till 

verksamhetens särskilda karaktär
SL 08 kap. 18 § E

B 169 Godkännande av principer för urval till fristående förskola SL 08 kap. 19 § E
B 172 Kap. 9 Förskoleklassen SL 09 kap. R 

Förkortningar 

Kolumn EVDR        E=Ej delegerat (kvarligger på nämnden), V=Verkställighet, D=Delegerat, R=Rubrik

Kolumn Besvär   AFD= Allmän förvaltningsdomstol, KR=Kammarrätt, SÖN=Skolväsendets överklagandenämnd  
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Nr Område Lagrum EDV Anmärkning Besvär

B 182 Kap. 10 Grundskolan SL 10 kap. R 

B 191 Beslut om åtgärd för elevs boende utanför det egna hemmet.
SL 10 kap. 29 §, 

tredje stycket
E

Om elev till exempel på grund av avståndet till skolan ej kan 

bo hemma.
SÖN

B 194

Frångående av vårdnadshavares önskemål vid placering vid enhet av elev i 

grundskolan då det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och 

studiero.

SL 10 kap. 30 §, 2 

stycket 2/
E SÖN

B 199 Kap. 11 Grundsärskolan SL 11 kap. R 

B 205
Frångående av vårdnadshavares önskemål vid placering vid enhet av elev i 

grundsärskolan
SL 11 kap. 29 § E SÖN

B 210 Kap. 12 Specialskolan SL 12 kap. R 
B 211 Kap. 13 Sameskolan SL 13 kap. R 
B 212 Kap. 14 Fritidshemmet SL 14 kap. R 

B 214 Anordnande av öppen fritidsverksamhet
SL 14 kap. 07 §, 25 

kap. 4 §
E

B 216 Avgifter för fritidshem SL 14 kap. 12 § E
VIktigare taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige. 

Avgifterna ska vara skäliga.

B 221 Kap. 15 Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan SL 15 kap. R 

B 228
Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet.
SL 15 kap. 30 § E

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa 

ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till 

ungdomarnas önskemål.

B 230 Kap. 16 Utbildning på nationella program i gymnasieskolan SL 16 kap. R 

B 238

Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i kommunen erbjuds 

utbildning på nationella program. Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av 

nationella program och nationella inriktningar.

SL 16 kap. 42 § E Samverkansavtal med Västerås Stad

B 239
Interkommunal ersättning gymnasiet, fastställande av belopp i den egna 

verksamheten
SL 16 kap. 50, 51 §§ E

B 242
Kap. 17 Utbildning på introduktionsprogram i 

gymnasieskolan
SL 17 kap. R 

B 249
Interkommunal ersättning introduktionsprogram, fastställande av belopp för den 

egna verksamheten.
SL 17 kap. 22-27 §§ E

B 252 Kap. 17a Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år SL 17a kap. R 

Förkortningar 

Kolumn EVDR        E=Ej delegerat (kvarligger på nämnden), V=Verkställighet, D=Delegerat, R=Rubrik

Kolumn Besvär   AFD= Allmän förvaltningsdomstol, KR=Kammarrätt, SÖN=Skolväsendets överklagandenämnd  
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B 253 Kap. 18 Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan SL 18 kap. R 

B 255

Hemkommunen prövar frågan och beslutar om en sökande tillhör målgruppen 

för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning […] om utredning 

saknas eller det av andra skäl bedöms nödvändigt. 

SL 18 kap. 05, 07 §§ E/D
Då vårdnadshavare ej samtycker kvarligger beslutet på 

nämnden.
SÖN

B 261

Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör 

gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i 

gymnasiesärskolan. [...]

Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är 

möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 

SL 18 kap. 27 § E

Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar 

eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett 

landsting enligt samverkansavtal med kommunen eller 

landstinget. Varje kommun som anordnar gymnasiesärskola 

ska så långt det är möjligt organisera gymnasiesärskolan så 

att ingen elev på grund av skolgången behöver bo utanför 

det egna hemmet. 

B 263 Kap. 19 Utbildning på program i gymnasiesärskolan SL 19 kap. R 

B 267
Kommunen ska sträva efter att erbjudandet om utbildning i gymnasiesärskolan 

ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och nationella inriktningar. 
SL 19 kap. 34 § E

B 271 Kap. 20 Kommunal vuxenutbildning SL 20 kap. R 
B 272 Kap. 21 Särskild utbildning för vuxna SL 21 kap. R 

B 273 Kap. 23 Entreprenad och samverkan SL 23 kap. R 

Kommuner, landsting och enskilda huvudmän får enligt 

bestämmelserna i detta kapitel med bibehållet 

huvudmannaskap sluta avtal med en enskild fysisk eller 

juridisk person om att utföra vissa uppgifter inom utbildning 

eller annan verksamhet enligt denna lag (entreprenad)

B 274
Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får 

uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas på entreprenad. 
SL 23 kap. 03 § E/D

Enligt ordförandebeslut 2018-10-01 delegeras rätt till 

rektorer i grund- och gymnasieskola att köpa in elevassistans 

från elevs HVB-hem.

B 275

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får 

modersmålsundervisning och studiehandledning överlämnas på entreprenad 

under vissa villkor

SL 23 kap. 03a § E

B 276
Inom gymnasieskolan får uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som 

har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas på entreprenad. 
SL 23 kap. 03b § E

B 277 Fjärrundervisning får överlämnas till staten på entreprenad SL 23 kap. 04 § E

Förkortningar 

Kolumn EVDR        E=Ej delegerat (kvarligger på nämnden), V=Verkställighet, D=Delegerat, R=Rubrik

Kolumn Besvär   AFD= Allmän förvaltningsdomstol, KR=Kammarrätt, SÖN=Skolväsendets överklagandenämnd  
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Nr Område Lagrum EDV Anmärkning Besvär

B 278
Fjärrundervisning av modersmål och studiehandledning får överlämnas på 

entreprenad under vissa villkor
SL 23 kap. 04 § E

B 279 Lovskola inom grundskolan får överlämnas på entreprenad SL 23 kap. 04a § E

B 280

Om det finns särskilda skäl får regeringen efter ansökan av en kommun, [...] i 

andra fall än som anges i 2 och 3 a-4 a §§ medge att kommunen[…] får överlämna 

åt någon annan att bedriva undervisning inom skolväsendet på entreprenad

SL 23 kap. 05 § E
Skolnämnden har februari -18 tillskrivit regeringen om 

Moderna språk på entreprenad.

B 281

En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att denna ska ta över 

ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet, [...]  eller 

sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. 

SL 23 kap. 08 § E

B 282

En kommun får som huvudman överlåta ansvaret för sådana medicinska insatser 

som anges i 2 kap. 25-28 §§ till ett landsting, om kommunen och landstinget är 

överens om detta. På samma sätt får ett landsting överlåta ansvaret till en 

kommun. Staten eller en enskild får som huvudman överlåta ansvaret för de 

medicinska insatser som anges i 2 kap. 25-28 §§ till en kommun eller ett 

landsting, om huvudmannen och kommunen eller landstinget är överens om 

detta. 

SL 23 kap. 09 § E

B 283 Kap. 24 Särskilda utbildningsformer SL 24 kap. R 

B 285
Medgivande att skolplikten kan fullgöras på annat sätt och beslut om 

återkallande av ett sådant medgivande.
SL 24 kap. 23-25 §§ E T. ex. undervisning i hemmet, särskilda skäl krävs. AFD

B 286 Kap. 25 Annan pedagogisk verksamhet SL 25 kap. R 

B 288
Godkännande av pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem med 

fristående huvudman
SL 25 kap. 02, 10 §§ E/D

Ny huvudman beslutas av nämnden. Utökning av befintlig 

verksamhet beslutas av skolchefen.

B 289 Öppen förskola, anordnande av SL 25 kap. 03 § E
B 290 Anordnande av öppen fritidsverksamhet SL 25 kap. 04 § E Se även 14 kap. 7 §

B 291
Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg på tider då förskola eller 

fritidshem inte erbjuds
SL 25 kap. 05 § E

Kvällsomsorg och nattomsorg natt mellan vardagar finns på 

Emmylunds förskola

B 292 Systematisk uppföljning och utvärdering av verksamhet som avses i 2-5 §§ SL 25 kap 08 § E

B 295
Kap. 26 Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell 
uppföljning och utvärdering

SL 26 kap. R 

B 299 Återkallelse av godkännande för verksamhet eller dess rätt till bidrag. SL 26 kap. 13-16 §§ E
Den verksamhet som kommunen har tillsyn över enligt SL 26 

kap. 4 §
AFD

Förkortningar 

Kolumn EVDR        E=Ej delegerat (kvarligger på nämnden), V=Verkställighet, D=Delegerat, R=Rubrik

Kolumn Besvär   AFD= Allmän förvaltningsdomstol, KR=Kammarrätt, SÖN=Skolväsendets överklagandenämnd  
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B 301 Vitesföreläggande SL 26 kap. 27 § E
Den verksamhet som kommunen har tillsyn över enligt SL 26 

kap. 4 §
AFD

B 302 Kap. 26a Behandling av personuppgifter SL 26a kap. R 
B 303 Kap. 27 Skolväsendets överklagandenämnd SL 27 kap. R 
B 304 Kap. 28 Överklagande SL 28 kap. R 
B 305 Kap. 29 Övriga bestämmelser SL 29 kap. R 
C 10 SKOLFÖRORDNING (2011:185) SF  R 

C 11

När Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av enskild 

huvudman för förskoleklass, grundskola eller grundsärskola eller för fritidshem  

ska den kommun där utbildningen ska bedrivas ges tillfälle att yttra sig.

SF 02 kap. 02 § E
När kommunen yttrar sig bör den bifoga en 

konsekvensbeskrivning till sitt yttrande.

C 14 Fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden i grundskolan. SF 09 kap. 04 § E Beslut ska tas efter förslag av rektor.

C 19 Fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden i grundsärskolan. SF 10 kap. 03 § E Beslut ska tas efter förslag av rektor.

D 10 GYMNASIEFÖRORDNINGEN (2010:2039) GyF  R 
Tillämpas på utbildning som startar efter 1/7 2011 i gy-

skolan och efter 1/7 2013  i GySärskolan

D 11 1 kap. Inledande bestämmelser GyF 01 kap. R 
D 12 2 kap. Huvudmän GyF 02 kap. R 

D 13

När Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande enligt 1 § ska 

den kommun där utbildningen ska bedrivas ges tillfälle att yttra sig. Även de 

närliggande kommuner som kan antas bli berörda av ansökan ska ges tillfälle att 

yttra sig.

GyF 02 kap. 02 § E
När en kommun yttrar sig bör den bifoga en 

konsekvensbeskrivning till sitt yttrande.

F 10 EKONOMI   R 

F 12

Fördelning av anslag och årsbudget per verksamhetsområde. 

Resursfördelningsmodell med nyckeltal för fsk, fskk, fritidshem och grsk. För 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan beslutar nämnden om programpeng.

  E

F 17 Investering 200 tkr och över E

Förkortningar 

Kolumn EVDR        E=Ej delegerat (kvarligger på nämnden), V=Verkställighet, D=Delegerat, R=Rubrik

Kolumn Besvär   AFD= Allmän förvaltningsdomstol, KR=Kammarrätt, SÖN=Skolväsendets överklagandenämnd  


