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A ALLMÄNNA ÄRENDEN   R

A01 Brådskande ärenden KL 6 kap § 36 D Ordförande 

A02
Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna ut allmän 

handling och handlings utlämnande med förbehåll.

OSL 6 kap. 3 §,        10 

kap. 14 §.  TF 2 kap 14 § 
D Enhetschef KR

A03 Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt tid.
SL 29 kap. 11 §  och FL 24 

§
D / V

Skolchef - vid 

avvisning
KR

A04 Beslut om att anföra besvär över beslut av besvärsmyndighet D Skolchef

A05
Utfärda fullmakt för ombud att föra nämndens talan inför domstol och 

myndigheter samt vid förrättning 
  D Ordförande 

A06

Yttrande och svar till, Skolinspektionen, Barn- och elevombudet, 

Allmän förvaltningsdomstol, Skolväsendets överklagandenämnd, 

Riksdagens ombudsmän där nämnden ej fattat beslut

  D Ordförande 

A07 Externa övergripande avtal   D Skolchef

A08

Utökning av befintligt avtal med annan huvudman om förskola, 

pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, skolverksamhet samt 

introduktionsutbildning   
D Skolchef Nämndbeslut vid ny eller annan huvudman

B SKOLLAGEN (2010:800) SL  R

Kap. 1 Inledande bestämmelser. SL 01 kap. RU

Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning SL 02 kap. RU

B01

Om en person som avses i 18 § (obehörig lärare) ska användas för att 

bedriva undervisning under längre tid än sex månader, ska 

huvudmannen först fatta beslut om detta.

SL 02 kap. 19 § D

Rektor / 

Biträdande 

rektor / 

Förskolechef

B02
Godkännande av tillsvidareanställning av lärare utan 

examen/legitimation
SL 02 kap. 20 § D Skolchef

Kap. 3 Barns- och elevers utveckling mot målen SL 03 kap. RU

Kap. 4 Kvalitet och inflytande SL 04 kap. RU

Kap. 5 Trygghet och studiero SL 05 kap. RU

B03

I gymnasieskolan, gysär, komvux, särvux  och SFI får huvud-mannen 

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

SL 05 kap. 17 § D Rektor
Riktlinje: Delegationen avser avstängning högst två 

veckor. Övriga fall avgörs av nämnden.
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B04

I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får 

huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev

SL 05 kap. 17, 18 §§ E / D Ordförande

I fall som ej delegerats enligt delegationsärende B03 

kvarligger ärendet i princip på nämnden. Delegeringen 

till ordföranden omfattar avstängning fram till 

nämndens nästa sammanträde.

AFD

B05 Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag SL 05 kap. 19-21 §§ E / D Ordförande
Ordföranden äger besluta om avstängning fram till 

nämndens nästa sammanträde.
AFD

Kap. 6 Åtgärder mot kränkande behandling SL 06 kap. RU

B06 Fastställande av plan mot diskriminering och kränkande behandling.
SL 06 kap. 08 §  och DL 3 

kap. 16 §
D

Rektor / 

Förskolechef

B07

Motta anmälan från rektor/förskolechef att ett barn/en elev anser sig 

ha blivit utsatt för kränkande behandling, utreda ärendet samt besluta 

om åtgärder.

SL 06 kap. 10 § D Skolchef

Rapportskyldigheten till nämnden fullgörs genom att 

skolchefen rapporterar till ordförandeberedningen. 

(Beslut 2013-05-15)

Kap. 7 Skolplikt och rätt till utbildning SL 07 kap. RU

B08 Mottagande i grundsärskolan. SL 07 kap. 05 § E / D
Rektor - vid 

föräldrarnas 

samtycke

"Om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets 

bästa" skall barnet tas emot i särskolan även utan 

vårdnadshavares medgivande. Sådant beslut 

delegeras ej, utan kvarligger på nämnden.

SÖN

B09 Beslut att elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp SL 07 kap. 05b § E / D
Rektor - vid 

föräldrarnas 

samtycke

Då vårdnadshavare ej samtycker, delegeras ej 

beslutet.
SÖN

B10 Beslut avseende skolpliktens tidigare upphörande SL 07 kap. 14 § D / V
Rektor - vid 

avslag
Verkställighet då parterna är överens SÖN

Kap. 8 Förskolan SL 08 kap. RU
B11 Bidrag för barn i fristående förskola SL 08 kap. 21-24 §§ D Ordförande Anvisningar finns i Skolförordningen, 14 kapitlet. AFD

Kap. 9 Förskoleklassen SL 09 kap. RU

B12
Mottagande av barn från annan kommun till förskoleklass med 

bedömning av särskilda skäl
SL 09 kap. 13 § D Skolchef SÖN

B13
Frångående av vårdnadshavares önskemål vid placering vid enhet av 

barn i förskoleklassen
SL 09 kap. 15 § D Rektor Riktlinjer beslutade SKN 12-06-13, ärende 4 SÖN

B14 Bidragsbelopp fristående huvudman, förskoleklassen SL 09 kap. 19 § D Ordförande Anvisningar finns i Skolförordningen, 14 kapitlet. AFD

Kap. 10 Grundskolan SL 10 kap. RU

B15
Mottagande av elev från annan kommun till grundskolan med 

bedömning av särskilda skäl
SL 10 kap. 25 § D Rektor SÖN
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B16
Frångående av vårdnadshavares önskemål vid placering vid enhet av 

elev i grundskolan vid organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
SL 10 kap. 30 § D Rektor Riktlinjer beslutade SKN 12-06-13, ärende 4 SÖN

B17 Bidragsbelopp fristående huvudman, grundskola SL 10 kap. 37 § D Ordförande Anvisningar finns i Skolförordningen, 14 kapitlet. AFD

Kap. 11 Grundsärskolan SL 11 kap. RU

B18
Mottagande av elev från annan kommun till grundsärskolan med 

bedömning av särskilda skäl
SL 11 kap. 25 § D Rektor Yttrande från hemkommunen krävs. SÖN

B19 Bidragsbelopp fristående huvudman, grundsärskola SL 11 kap. 36 § D Ordförande Anvisningar finns i Skolförordningen, 14 kapitlet. AFD

Kap. 12 Specialskolan SL 12 kap. RU

Kap. 13 Sameskolan SL 13 kap. RU

Kap. 14 Fritidshemmet SL 14 kap. RU
B20 Bidragsbelopp fristående huvudman, fritidshem SL 14 kap. 15 § D Ordförande Anvisningar finns i Skolförordningen, 14 kapitlet. AFD

Kap. 15 Allmänna bestämmelser om 
gymnasieskolan

SL 15 kap. RU

B21

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever (som uppfyller 

vissa villkor) i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver 

inackordering på grund av skolgången.

SL 15 kap. 32 § D / V
Handläggare 

inackorderings

bidrag

Ärendet har riktlinjer enligt separat beslut / BLN DNR 

2013/67. Ärenden beslutas som verkställighet. Den 

som så begär får ett överklagningsbart beslut (= på 

delegation).

AFD

Kap. 16 Utbildning på nationella program i 
gymnasieskolan

SL 16 kap. RU

B22
Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar om en sökande till 

nationellt program är behörig och ska tas emot.
SL 16 kap. 36 § D Skolchef I samarbete med Gymnasieantagningen, Västerås SÖN

B23 Bidragsbelopp gymnasiet, fristående huvudmän SL 16 kap. 52-55 §§ D Ordförande Föreskrifter för bidragsbeloppet finns i GyF 13 kap. AFD

Kap. 17 Utbildning på introduktionsprogram i 
gymnasieskolan

SL 17 kap. RU

B24
Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar om en sökande till 

introduktionsprogram är behörig och om den sökande ska tas emot.
SL 17 kap. 14 § D Skolchef

I samarbete med Gymnasieantagningen, Västerås. 

Innefattar även (19, 21 §§)
SÖN

B25
Bidrag för elever vid fristående gymnasieskola, (preparandutbildning 

och programinriktat individuellt val)
SL 17 kap. 31-36 §§ D Ordförande AFD
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Kap. 18 Allmänna bestämmelser om 

gymnasiesärskolan
SL 18 kap. RU

Äldre lydelser tillämpas på utbildning som startat 

före 1 juli 2013.  Ny lydelse tillämpas på utbildning 

som börjar efter 1 juli 2013.

B26

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. ny lydelse 05, 

07 §§
D Rektor SÖN

B27

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en 

gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering 

på grund av skolgången.

SL 18 kap. ny lydelse 32 § D / V
Handläggare 

inackorderings

bidrag

Ärendet har riktlinjer enligt separat beslut / BLN DNR 

2013/67. Ärenden beslutas som verkställighet. Den 

som så begär får ett överklagningsbart beslut (= på 

delegation).

AFD

Kap. 19 Utbildning på program i gymnasiesärskolan SL 19 kap. RU
Äldre lydelser tillämpas på utbildning som startat 

före 1 juli 2013.  Ny lydelse tillämpas på utbildning 

som börjar efter 1 juli 2013.

B28 Mottagande i gymnasiesärskolan.  Individuellt eller nationellt program. SL 19 kap. ny lydelse 29 § D Skolchef SÖN

B29 Bidragsbelopp till fristående gy-sär SL 19 kap. ny lydelse 45 § D Ordförande AFD

Kap. 20 Kommunal vuxenutbildning SL 20 kap. RU

B30
Upphörande av kurs om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. 
SL 20 kap. 09 § D Skolchef Avser GrVux och KomVux SÖN

B31 Bedömande av särskilda skäl för att återuppta studierna. SL 20 kap. 09 § D Skolchef Avser GrVux och KomVux SÖN

B32

En ansökan om att delta i utbildning på grundläggande nivå ska ges in 

till den sökandes hemkommun. En sökande ska tas emot till 

utbildningen, om de villkor som anges i 11 § är uppfyllda.

SL 20 kap. 13 § D / V
Rektor - vid 

avslag
Verkställighet vid beviljande SÖN

B33
Bedömning av särskilda skäl för att få studera på KomVux hos annan 

huvudman.

SL 20 kap. 21 §,  tredje 

stycket
D / V

Biträdande 

rektor - om 

åtagande ej 

görs

Åtagande att svara för kostnaderna ska alltid lämnas 

om den sökande med hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning 

hos en annan huvudman. 

SÖN

B34
Den huvudman som anordnar utbildning på gymnasial nivå beslutar 

om den sökande ska tas emot till utbildningen.
SL 20 kap. 22 § D / V

Biträdande 

rektor  - vid 

avslag

Bedömande av behörighet och avgörande av om 

annan kommun svarar för kostnaden. 
SÖN
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Kap. 21 Särskild utbildning för vuxna SL 21 kap. RU

B35

Hemkommunen ska ta emot en sökande enligt 11  och 16 §. En 

kommun ska ta emot en behörig sökande från en annan kommun om 

hemkommunen betalar.

SL 21 kap. 07 § D / V
Skolchef - vid 

avslag

Rätt till GrSärVux regleras i 11 §, Behörighet till 

GySärVux i 16 §. 
SÖN

B36
Upphörande av kurs om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.
SL 21 kap. 09 § D Skolchef SÖN

B37 Bedömande av särskilda skäl för återupptagande av studier. SL 21 kap. 09 § D Skolchef SÖN

Kap. 22 Utbildning i svenska för invandrare SL 22 kap. RU

B38 Huvudmannen beslutar om en person ska tas emot till SFI. SL 22 kap. 15 § D / V
Biträdande 

rektor - vid 

avslag

SÖN

B39
Upphörande av SFI om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.
SL 22 kap. 16 § D Skolchef  SÖN

B40 Bedömande av särskilda skäl för att få återuppta studierna på SFI. SL 22 kap. 17 § D Skolchef  SÖN

Kap. 23 Entreprenad och samverkan SL 23 kap. RU

Kap. 24 Särskilda utbildningsformer SL 24 kap. RU

Kap. 25 Annan pedagogisk verksamhet SL 25 kap. RU
B41 Bidrag till annan pedagogisk omsorg än förskola och fritidshem SL 25 kap. 10, 11, 15 §§ D Ordförande Familjedaghem m.m. AFD

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

SL 26 kap. RU

B42 Tillfälligt verksamhetsförbud för verksamhet. SL 26 kap. 18 § D Ordförande 
Den verksamhet som kommunen har tillsyn över enligt 

SL 26 kap. 4 §
AFD

Kap. 27 Skolväsendets överklagandenämnd SL 27 kap. RU

Kap. 28 Överklagande SL 28 kap. RU

Kap. 29 Övriga bestämmelser SL 29 kap. RU

B43
Avgörande av om en person som ej är folkbokförd i Sverige har rätt till 

utbildning
SL 29 kap. 02-06 §§ D / V

Skolchef - vid 

avslag

Överklagan kan ske angående rätt till utbildning eller 

annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § 

andra stycket 3. Antagning = verkställighet.

SÖN

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

skolan och efter 1/7 2013  i GySärskolan

4 kap. Utbildningens innehåll och omfattning i 
gymnasieskolan

GyF 04 kap. RU

D01

Om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på ett yrkesprogram, 

får utbildningen anordnas bara om 1. planerade platser för 

arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas på grund av 

omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över eller 2. 

utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats 

utanför skolan.

GyF 04 kap. 13 § D Skolchef

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i de fall som 

avses i första stycket bytas ut mot motsvarande 

utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen 

beslutar om detta ska samråd ske med det lokala 

programrådet. Om utbildning har skolförlagts på 

grund av vad som sägs i första stycket 1, ska 

huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att 

utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en 

arbetsplats.

F
LSS lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387)

R

F01
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i 

anslutning till skoldagen samt under lov (fritidsklubb)
LSS  09 § p 7 D / V

Elevhälsochef - 

vid avslag
AFD


