
SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

Avd DO Nr Område Lagrum EVDR Verkställare Anmärkning

A 10 ALLMÄNNA ÄRENDEN   R

A 13
Pröva fråga om en skrivelse med överklagande inkommit i rätt 

tid.

SL 29 kap. 11 §  och FL 

24 §
D / V

Enhetschef - vid 

vidaresändning

A 15 Ledamöters (inklusive ordf) deltagande i kurser och konferenser   V Ordförande 

A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder   E / V Enligt BLN 2014-06-10 p. 10

A 20 Utse arkivansvarig Arkivreglemente 2 §  V Skolchef

A 21 Utse arkivredogörare Arkivreglemente 2 §  V Skolchef

A 22 Fastställande av dokumenthanteringsplan Arkivreglemente 5 §  V Arkivansvarig

A 24 Avstängning av elev i kulturskolan pga utebliven avgift   V Skolchef

Enligt skolnämndens beslut nr 28 2009-08-26 har 

förvaltningschefen rätt att fatta beslut om avgiftsbefrielse för 

elev om det framstår klart att skälet till utebliven avgift är 

familjens betalningsförmåga och/eller elevens 

hemförhållanden i övrigt. 

A 27 Ingående av förlikning upp till 2 prisbasbelopp V Skolchef

A 29 Anlitande av konsult upp till 3 prisbasbelopp/år V Enhetschef

A 30 Elevärenden som ej angår enskild skolenhet/rektor V Elevhälsochef Ärenden som ej regleras av annan punkt.

B 100 SKOLLAGEN (2010:800) SL  R
B 101 Kap. 1 Inledande bestämmelser. SL 01 kap. RU
B 104 Kap. 2 Huvudmän och ansvarsfördelning SL 02 kap. RU
B 107 Beslut om ställföreträdande rektor SL 02 kap. 09 § V Rektor

B 109
Varje huvudman ska se till att rektorerna går en särskild 

befattningsutbildning.
SL 02 kap. 12 § V Skolchef

B 110

Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller 

förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den 

undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva.

SL 02 kap. 13 § V
Rektor / 

Förskolechef

B 111

Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens 

organisation som har den utbildning som krävs enligt 13 § eller 

det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller 

barnen, får en annan lärare eller förskollärare bedriva 

undervisningen. 

SL 02 kap. 18 § V
Rektor / 

Förskolechef

B 114
Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa 

lärare och förskollärare som har forskarutbildning
SL 02 kap. 22 § V Skolchef
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B 115 Anställning utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning SL 02 kap. 30 § V
Rektor / 

Biträdande rektor

B 116
Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och 

skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling.
SL 02 kap. 34 § V

Rektor / 

Förskolechef

B 117

Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan 

personal vid förskole- och skolenheterna har nödvändiga insikter 

i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.

SL 02 kap. 34 § V
Rektor / 

Förskolechef

B 118 Kap. 3 Barns- och elevers utveckling mot målen SL 03 kap. RU

B 126 Kap. 4 Kvalitet och inflytande SL 04 kap. RU

B 129

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt 

kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska 

huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

SL 04 kap. 07 § V Skolchef

B 131
Information om rutinerna för skriftliga klagomål ska lämnas på 

lämpligt sätt.
SL 04 kap. 08 § V Skolchef / Rektor

B 135 Kap. 5 Trygghet och studiero SL 05 kap. RU

B 153 Inhämtande av yttrande före beslut om avstängning SL 05 kap. 21 § V Skolchef

Innan huvudmannen  beslutar om avstängning enligt 17 eller 

19 § ska eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle 

att yttra sig. Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven 

är under 18 år, samråd även ske med socialnämnden. 

B 156 Kap. 6 Åtgärder mot kränkande behandling SL 06 kap. RU

B 157

Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de 

skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten 

eller inom ramen för uppdraget.

SL 06 kap. 05 § V Enhetschef

B 158

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 Enhetschef

B 159 Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling SL 06 kap. 07 § V Enhetschef

B 161
Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en 

elev för kränkande behandling.
SL 06 kap. 09 § V All personal

B 164 Förbud mot repressalier SL 06 kap. 11 § V All personal
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B 165 Kap. 7 Skolplikt och rätt till utbildning SL 07 kap. RU

B 168 Utreda huruvida elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp SL 07 kap. 05a § V Rektor

Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens 

rektor om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom 

om något som tyder på att en elev i grundsärskolan inte 

tillhör grundsärskolans målgrupp.

B 170
Beslut att ta emot elev i grundskolan eller grundsärskolan på 

försök från annan skolform under högst sex månader
SL 07 kap. 08 § V Rektor Med vårdnadshavares samtycke

B 171 Integrerade elever inom annan skolform SL 07 kap. 09 § V Rektor

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom 

grundsärskolan [integrerad elev] och vice versa, om de 

huvudmän som berörs är överens om detta och elevens 

vårdnadshavare medger det.

B 173

Beslut att ett barn på begäran av sin vårdnadshavare ska börja 

fullgöra sin skolplikt först höstterminen det år barnet fyller åtta 

år, uppskjuten skolplikt.

SL 07 kap. 10 § E / V
Rektor - vid 

beviljande
Om rektor ej beviljar ansökan, avgör nämnden ärendet.

B 175 Beslut avseende skolpliktens tidigare upphörande SL 07 kap. 14 § D / V
Rektor - vid 

beviljande
Verkställighet då parterna är överens

B 176
Beslut om rätt att slutföra skolgången efter det att skolplikten 

upphört
SL 07 kap. 15 - 16 §§ V Rektor

B 180
Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och 

grundsärskola fullgör sin skolgång
SL 07 kap. 22 § V Rektor

B 182 Kap. 8 Förskolan SL 08 kap. RU

B 183
Bedömning av särskilda skäl vid mottagande av barn från annan 

kommun
SL 08 kap. 13 § V Elevhälsochef

B 184 Avgivande av yttrande om särskilda skäl till annan kommun SL 08 kap. 13 § V Elevhälsochef

B 189 Kap. 9 Förskoleklassen SL 09 kap. RU

B 190
Beslut att ta emot barn i förskoleklass före höstterminen det år 

barnet fyller sex år
SL 09 kap. 05 § V Rektor

B 191
Mottagande av barn från annan kommun till förskoleklass utan 

särskilda skäl
SL 09 kap. 13 § V Rektor

B 193 Avgivande av yttrande om särskilda skäl till annan kommun SL 09 kap. 13 § V Elevhälsochef

B 195 Interkommunal kostnad förskoleklassen SL 09 kap. 16 § V Ekonom

B 197 Kap. 10 Grundskolan SL 10 kap. RU

B 201 Avgivande av yttrande om särskilda skäl till annan kommun SL 10 kap. 25 § V Elevhälsochef
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B 202
Mottagande av elev från annan kommun till grundskolan utan 

särskilda skäl
SL 10 kap. 27 § V Rektor

B 206 Interkommunal kostnad, grundskola SL 10 kap. 34 § V Ekonom

B 208 Kap. 11 Grundsärskolan SL 11 kap. RU

B 209

Huvudmannen för utbildningen avgör om en elev som tas emot i 

grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller 

ämnesområden. 

SL 11 kap. 08 § V Rektor

B 213 Avgivande av yttrande om särskilda skäl till annan kommun SL 11 kap. 25 § V Elevhälsochef

B 214
Mottagande av elev från annan kommun till grundsärskolan utan 

särskilda skäl
SL 11 kap. 26 § V Rektor

B 216 Interkommunal kostnad, grundsärskola SL 11 kap. 33 § V Ekonom

B 220 Kap. 14 Fritidshemmet SL 14 kap. RU
B 222 Interkommunal kostnad, fritidshem SL 14 kap. 14 § V Ekonom

B 224
Kap. 15 Allmänna bestämmelser om 
gymnasieskolan

SL 15 kap. RU

B 225
Huvudmannen för gymnasieskolan ska samverka med samhället i 

övrigt.
SL 15 kap. 04 § V All personal

B 226
Varje kommun ska informera om de nationella programmen och 

om möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram.
SL 15 kap. 08 § V

Studie- och yrkes-

vägledare grsk + 

gy

B 228

Eleverna [i gymnasieskolan] ska utan kostnad ha tillgång till 

böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning. Huvudmannen får dock besluta att eleverna ska hålla 

sig med enstaka egna hjälpmedel.

SL 15 kap. 17 § V Rektor

B 229 Kostnad för enstaka inslag SL 15 kap. 17 § V Rektor 300 kr ca

B 232

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 

inackorderingsbid

rag

Ärendet har riktlinjer enligt separat beslut / BLN DNR 

2013/67. Ärenden beslutas som verkställighet. Den som så 

begär får ett överklagningsbart beslut (= på delegation).

B 233
Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 

insyn i verksamheten. 
SL 15 kap. 34 § V Skolchef

B 234
Kap. 16 Utbildning på nationella program i 

gymnasieskolan
SL 16 kap. RU

B 235 Upprätta utbildningskontrakt inom lärlingsutbildning SL 16 kap. 11a § V Rektor
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B 236

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen besluta att en 

elevs utbildning på ett nationellt program till sitt innehåll får 

avvika från vad som annars gäller för programmet.

SL 16 kap. 14 § V Rektor 

B 237

De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre läsår. 

Huvudmannen får besluta att utbildningen får fördelas på längre 

tid än tre läsår.

SL 16 kap. 15 § V Rektor För enskild elev

B 238 Utbildningens omfattning och garanterad undervisningstid SL 16 kap. 18 § V Rektor 

B 243
Kap. 17 Utbildning på introduktionsprogram i 
gymnasieskolan

SL 17 kap. RU

B 244

Preparandutbildning ska pågå högst ett år. Om huvudmannen 

för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får 

preparandutbildningen förlängas till två år.

SL 17 kap. 05 § V Rektor

B 245

Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en 

omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens 

omfattning får dock minskas, om en elev begär det och 

huvudmannen finner att det är förenligt med syftet med elevens 

utbildning.

SL 17 kap. 06 § V Rektor 

B 246
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för 

utbildningen som beslutas av huvudmannen.
SL 17 kap. 07 § V Rektor

B 247
Bedömning av synnerliga skäl för mottagning till 

yrkesintroduktion/individuellt alternativ
SL 17 kap. 11 § V Rektor

De som är behöriga till yrkesprogram är obehöriga till 

yrkesintroduktion/individuellt alternativ. För prövande av 

synnerliga skäl, se GyF 6:2!

B 249

Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i 

hemkommunen erbjuds preparandutbildning, yrkesintroduktion, 

individuellt alternativ och språkintroduktion.

SL 17 kap. 16 § V
Studie- och 

yrkesvägledare

B 250

Hemkommunen ansvarar för att elever från grund-särskolan 

erbjuds yrkesintroduktion och indivi-duellt alternativ, om de 

önskar sådan utbildning. Hemkommunen behöver dock inte 

erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa 

finns synnerliga skäl att inte göra det.

SL 17 kap. 16 § V
Studie- och 

yrkesvägledare 

grundsärskola
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B 252
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.

B 255
Utredning av målgruppstillhörighet för gy-särelev efter 

underrättelse/anmälan.

SL 18 kap. ny lydelse 06 

§
V Rektor

Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens 

rektor om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom 

om något som tyder på att en elev i gymnasiesärskolan inte 

tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.

B 256
Huvudmannen ansvarar för antagningen till de olika gy-

särutbildningar som anordnas av huvudmannen. 

SL 18 kap. ny lydelse 12 

§
V Skolchef I samarbete med Gymnasieantagningen, Västerås.

B 258

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara avgiftsfri. Eleverna ska 

utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som 

behövs för en tidsenlig utbildning. 

SL 18 kap. ny lydelse 17 

§
V Rektor

B 261

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 

inackorderingsbid

rag

Ärendet har riktlinjer enligt separat beslut / BLN DNR 

2013/67. Ärenden beslutas som verkställighet. Den som så 

begär får ett överklagningsbart beslut (= på delegation).

B 263
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.

B 266

Utbildningen i gymnasiesärskolan är avsedd att genomgås under 

fyra läsår. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen får 

fördelas på längre tid.

SL 19 kap. ny lydelse 17 

§
V Rektor För enskild elev

B 267 För varje elev ska det finnas  en individuell studieplan. 
SL 19 kap. ny lydelse 26 

§
V Rektor

B 270 Interkommunal ersättning gy-sär
SL 19 kap. ny lydelse 44 

§
V Ekonom

B 272
Huvudmannen ska fastställa en plan för varje specialutformat 

program

SL 19 kap. äldre lydelse 

04 §
V Rektor

B 274
Huvudmannen avgör om en elev som tas emot på ett individuellt 

program (gy-sär) ska ges yrkesträning eller verksamhetsträning.

SL 19 kap. äldre lydelse 

06 §
V Rektor 

B 275 Kap. 20 Kommunal vuxenutbildning SL 20 kap. RU

B 277

Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, 

som varje elev har för eget bruk och får behålla som sin 

egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot 

avgifter som högst motsvarar huvudmannens 

anskaffningskostnader. 

SL 20 kap. 07 § V Biträdande rektor

Avser grvux och komvux.   Riktlinje: Nämnd materiel anskaffas 

av eleverna själva eller erbjuds mot avgifter som högst 

motsvarar anskaffningskostnaderna.
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B 280

Hemkommunen ansvarar för att de som har rätt att delta i 

utbildning på grundläggande nivå och önskar det, också får delta 

i sådan utbildning.

SL 20 kap. 10 § V Biträdande rektor

Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i 

kommunen som har rätt att delta i utbildning på 

grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan 

utbildning.

B 281

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
Biträdande rektor 

- vid mottagning
Verkställighet vid beviljande

B 282

Om en ansökan avser en utbildning (GrVux) som anordnas av en 

annan huvudman, ska hemkommunen skyndsamt sända 

ansökan vidare till den huvudmannen.

SL 20 kap. 14 § V Biträdande rektor

B 283

Den huvudman som anordnar en utbildning inom GrVux beslutar 

om den sökande (från annan kommun) ska tas emot till 

utbildningen.

SL 20 kap. 14 § V Biträdande rektor

B 285

Varje kommun ska informera om möjligheterna till 

vuxenutbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att vuxna 

i kommunen deltar i sådan utbildning. 

SL 20 kap. 17 § V Biträdande rektor

B 286

Mottagande av ansökan om att delta i utbildning på gymnasial 

nivå. Yttrande till annan huvudman om att svara eller inte svara 

för kostnaden. Vidaresändning av ansökan till annan huvudman.

SL 20 kap. 21 § V Biträdande rektor

B 287
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 

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. 

B 288
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 mottagning

Bedömande av behörighet och avgörande av om annan 

kommun svarar för kostnaden. 

B 291

Den huvudman som anordnar utbildning på gymnasial nivå 

beslutar om en sökande ska antas till utbildningen. Detta gäller 

inte en sökande som avses i 19 § [= de som har rätt till 

utbildning].

SL 20 kap. 23 § V Biträdande rektor

Antagning till de platser som finns. Regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter 

om urval bland mottagna sökande.

B 292
Huvudmannen ansvarar för att eleverna vid vuxenutbildningen 

informeras om möjligheten att få ett intyg.
SL 20 kap. 34 § V Biträdande rektor

B 293 Kap. 21 Särskild utbildning för vuxna SL 21 kap. RU

B 295 Beslut om att elever själva bekostar böcker och lärverktyg SL 21 kap. 06 § V
Riktlinje: Nämnd materiel anskaffas av eleverna själva eller 

erbjuds mot avgifter som högst motsvarar 

anskaffningskostnaderna.



SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

Avd DO Nr Område Lagrum EVDR Verkställare Anmärkning

B 296
Yttrande om deltagande i utbildning som anordnas av annan 

huvudman.
SL 21 kap. 07 § V Rektor

B 297

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
Rektor - vid 

beviljad ansökan

Rätt till GrSärVux regleras i 11 §, Behörighet till GySärVux i 16 

§. 

B 300

Hemkommunen ansvarar för att de som enligt 11 § har rätt att 

delta i utbildning på grundläggande nivå och önskar det, också 

får delta i sådan utbildning.

SL 21 kap. 10 § V Rektor

Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i 

kommunen som har rätt att delta i utbildning på 

grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan 

utbildning.

B 301
Kommunerna ska sträva efter att erbjuda utbildning på 

GySärVux som svarar mot efterfrågan och behov.
SL 21 kap. 13 § V Rektor

B 303
Huvudmannen ansvarar för att eleverna informeras om 

möjligheten att få ett intyg.
SL 21 kap. 23 § V Rektor

B 304 Kap. 22 Utbildning i svenska för invandrare SL 22 kap. RU

B 305

Undervisningens omfattning inom SFI får minskas om eleven 

begär det och huvudmannen finner att det är förenligt med 

utbildningens syfte.

SL 22 kap. 06 § V Biträdande rektor  

B 306

Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka 

för att eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i 

arbetslivet och att utbildning i svenska för invandrare kan 

kombineras med andra aktiviteter […]

SL 22 kap. 07 § V Biträdande rektor  

B 307
Hemkommunen är skyldig att se till att utbildning i svenska för 

invandrare erbjuds dem som har rätt att delta i utbildningen.
SL 22 kap. 11 § V Biträdande rektor  

SFI ska erbjudas inom tre månader. För en nyanländ som 

omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser är tiden 

en månad.

B 308 Huvudmannen beslutar om en person ska tas emot till SFI. SL 22 kap. 15 § D / V
Biträdande rektor 

- vid beviljad 

ansökan

B 313
Huvudmannen ansvarar för att eleverna i SFI informeras om 

möjligheten att få ett intyg.
SL 22 kap. 28 § V Rektor Rektorn utfärdar intyg.

B 314 Kap. 23 Entreprenad och samverkan SL 23 kap. RU

B 320 Kap. 24 Särskilda utbildningsformer SL 24 kap. RU

B 321 SFI-utbildning vid folkhögskola SL 24 kap. 11 - 15 § V Biträdande rektor

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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B 322 Beslut om särskild undervisning SL 24 kap. 17 § V Rektor Undervisning på sjukhus eller institution.

B 323 Beslut om särskild undervisning SL 24 kap. 20 § V Rektor Undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats

B 325 Kap. 25 Annan pedagogisk verksamhet SL 25 kap. RU

B 327
Kap. 26 Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och 
nationell uppföljning och utvärdering

SL 26 kap. RU

B 328

En kommun har tillsyn över 

1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har 

godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket, och 

2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat 

ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §.

SL 26 kap. 04 § V
Särskilt utsedd 

förskolechef

Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd 

och vägledning.         Kommunens tillsyn omfattar inte tillsyn 

över att bestämmelserna i 6 kap. följs (Åtgärder mot 

kränkande behandling).

B 329

En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt 

denna lag står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, 

om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 

föreskrifter som gäller.

SL 26 kap. 10 § V Skolchef

B 333 Kap. 27 Skolväsendets överklagandenämnd SL 27 kap. RU
B 334 Kap. 28 Överklagande SL 28 kap. RU
B 335 Kap. 29 Övriga bestämmelser SL 29 kap. RU

B 336
Avgörande av om en person som ej är folkbokförd i Sverige har 

rätt till utbildning
SL 29 kap. 02-06 §§ D / V

Rektor - vid 

beviljande

Överklagan kan ske angående rätt till utbildning eller annan 

verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3. 

Antagning = verkställighet.

C 10 SKOLFÖRORDNING (2011:185) SF  R
C 12 Läsårets start och slut. SF 03 kap. 03 § V Förv chef

C 14
Undervisningstid i grundskolan utöver den garanterade 

undervisningstiden
SF 09 kap. 03 § V Rektor

C 16
Huvudmannen ska erbjuda eleverna i grundskolan ett allsidigt 

urval av ämnen som elevens val. 
SF 09 kap. 08 § V Rektor

C 17
Anmälan till Skolinspektionen av annat undervisningsspråk än 

svenska i åk 1-6
SF 09 kap. 12 § V Rektor Högst halva undervisningstiden.

C 18
Undervisningstid i grundsärskolan utöver den garanterade 

undervisningstiden
SF 10 kap. 02 § V Rektor

C 20
Huvudmannen ska erbjuda eleverna i grundsärskolan ett allsidigt 

urval av ämnen som elevens val. 
SF 10 kap. 05 § V 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. RU
D 12 2 kap. Huvudmän GyF 02 kap. RU



SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

Avd DO Nr Område Lagrum EVDR Verkställare Anmärkning

D 14
3  kap. Lärotider för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan
GyF 03 kap. RU

D 15
Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av 

huvudmannen.
GyF 03 kap. 02 § V Förv chef

D 16 Beslut om antal dagar för idrott och friluftsverksamhet. GyF 03 kap. 05 § V Rektor

D 17
4 kap. Utbildningens innehåll och omfattning i 
gymnasieskolan

GyF 04 kap. RU

D 19

Som programfördjupning ska huvudmannen erbjuda sådana 

kurser som Statens skolverk har meddelat föreskrifter om enligt 

5 §. Huvudmannen beslutar vilka av dessa kurser som ska 

erbjudas som programfördjupning.

GyF 04 kap. 06 § V Rektor
Riktlinje: Barn- och fritidsprogrammet ska vara 

högskoleförberedande

D 20
Huvudmannen beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som 

individuellt val. 
GyF 04 kap. 07 § V Rektor

D 22

Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det 

arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller de krav som 

finns för utbildningen.

GyF 04 kap. 12 § V Rektor

Huvudmannen får besluta att arbetsplatsförlagt lärande även 

ska finnas på högskoleförberedande program inom Gy och får 

då också besluta om i vilken omfattning. 

D 24
Handledare på arbetsplatsen för elev som deltar i 

arbetsplatsförlagt lärande. 
GyF 04 kap. 14 § V Jfr kvalitetssäkring av arbetsmiljön på praktikplatser

D 26

Huvudmannen beslutar om antalet undervisningstimmar för 

varje kurs och för gymnasiearbetet samt om hur fördelningen av 

undervisningstiden över läsåren ska göras.

GyF 04 kap. 22 § V Rektor
Huvudmannen ska redovisa hur eleven har fått sin 

garanterade undervisningstid.

D 28 6 kap. Introduktionsprogram GyF 06 kap. RU

D 29
Beslut och information om antal platser i fri kvot vid ansökan till 

IMPRO
GyF 06 kap. 01 § V Skolchef

I samarbete med Gymnasieantagningen , Västerås, samt 

studie- och yrkesvägledare

D 30 Skolförläggning av hela yrkesintroduktionsutbildningen GyF 06 kap. 05 § V Rektor

Yrkesintroduktion får också innehålla grundskoleämnen som 

eleven saknar godkända betyg i. Även andra insatser som är 

gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i 

utbildningen.

D 31
7 kap. Behörighet, urval och förfarandet vid 
antagning

GyF 07 kap. RU

D 32
Beslut och information om antal platser i fri kvot vid ansökan till 

nationellt program inom gymnasieskolan
GyF 07 kap. 02, 03 § V Skolchef

I samarbete med Gymnasieantagningen , Västerås, samt 

studie- och yrkesvägledare

D 33 Preliminär och slutlig antagning till och med 15/9 GyF 07 kap. 07 § V Skolchef I samarbete med Gymnasieantagningen , Västerås.

D 34 Intagning av reserver
GyF 07 kap. 07 och 08 

§§
V



SKN Verkställighetsbeslut, exempel på, 150128

Avd DO Nr Område Lagrum EVDR Verkställare Anmärkning

D 35 Antagning vid en senare tidpunkt GyF 07 kap. 08 § V Rektor

D 36 Byte av studieväg GyF 07 kap. 09 § V Rektor

D 42 9 kap. Stödåtgärder GyF 09 kap. RU

D 43 Förlängd undervisning på ett nationellt program GyF 09 kap. 07 § V Rektor
Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt 

program för en elev får fördelas över längre tid än tre år

D 44 12 kap. Elever GyF 12 kap. RU

D 47
13  kap. Bidrag till huvudmän för fristående 

gymnasieskolor och gymnasiesärskolor
GyF 13 kap. RU

E 10
VUXENUTBILDNING, förordning om 
(2011:1108)

VuxF  R

E 11 Huvudmannen beslutar om vilka nationella kurser som ska ges. VuxF 02 kap. 09 § V Rektor
Avser kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

E 12

Huvudmannen ska se till att det i ett ärende om avstängning 

finns en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter 

som är av betydelse för ärendets bedömning.

VuxF 07 kap. 04 § V Rektor
 Utredningen ska inledas omgående och genomföras så 

skyndsamt som möjligt. Var och en som antas kunna lämna 

upplysningar av betydelse ska höras under utredningen.

F 10
LSS lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993:387)

  R

F 11
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 

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

Rektor särskola - 

vid beviljande

G 10 EKONOMI   R
G 11 Beslutsordning för attest och utanordning V Skolchef

G 13
Fördelning av anslag och årsbudget till enhet där nämnden ej 

fattar beslut.
  V Skolchef

G 14
Ekonomiskt ansvar för enheten. Fördelning av anslag och 

årsbudget inom enhet
  V Enhetschef

G 15
Interkommunal ersättning för förskola, grundskola, särskola, 

skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt vuxenutbildning
  V Ekonom

G 16 Investering upp till 200 tkr V Skolchef

G 18 Ansökan om statsbidrag till den egna verksamheten V Enhetschef Eller annan lämplig tjänsteman utifrån omständigheterna.


