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Allmänt om delegation

Alla beslut som fattas av delegat måste rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive verksamhet. Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden gäller nedanstående regler för registrering och
rapportering av beslut fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bakgrund
Bestämmelser om delegation av barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt finns i kommunallagen, 6
kap, 37-41 §§ samt 7 kap. 5-7 §§.
Barn- och utbildningsnämndens delegering av beslutanderätt så som presenteras nedan är alltså inte en
gång för alla given. Delegationsordningen måste mer eller mindre regelbundet följas upp och justeras så
att den ständigt är aktuell och ändamålsenlig. En avvägning måste då alltid ske mellan effektivitetskrav och
demokratiaspekter, d v s kravet på inflytande för de förtroendevalda i nämnden. Det bör också vägas in
vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, skolväsendets storlek, hur ofta ärendena förekommer
etc.

Delegeringens syfte och innebörd
Syftet med att delegera barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre
viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna
blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skall bidra till effektivitet i förskolans/skolans verksamhet där beslutsfattandet, trots att det i delegationsordningen inte särskilt anges, så långt möjligt skall ske i
samråd med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och andra berörda.
Beslut som med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegering fattas av delegat fattas följaktligen i
nämndens namn och är också juridiskt sett ett nämndens beslut. Delegaten har dock det fulla ansvaret för
ärendets beredning och beslut.
Beslut som utan stöd i delegationsordningen fattas av annan än barn- och utbildningsnämnden själv saknar laga verkan, d v s det gäller inte.

Rektors beslutsbefogenheter enligt skolförfattningarna
De beslut som rektor (eller den rektorn utser) kan och skall fatta enligt skolförfattningarna ligger utanför
barn- och utbildningsnämndens beslutsbefogenheter och kan därmed inte delegeras till annan. Dessa beslut är därför inte med i delegeringsförteckningen.

Beslutanderätt som inte får delegeras (kommunallagen 6 kap § 38)

Beslut i följande ärenden får inte delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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Beslut respektive verkställighet
Delegering innebär, som tidigare nämnts, att självständig beslutanderätt förs över från barn- och utbildningsnämnden till delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om s.k. ren verkställighet. I sådana ärenden saknas i princip utrymme för självständiga bedömningar. Ofta är frågorna redan reglerade i författning, avtal eller taxa. Framförallt handläggning och verkställighet (beslut) i ekonomioch personalärenden utgår från en mångfald av styrdokument som ligger utanför barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Delegats frånvaro
Vid förfall av barn- och utbildningsnämndens delegat (t ex vid semester och sjukdom etc. där vikarie ej
sätts in) beslutar närmast högre chef. Vid förhinder för ordföranden tillkommer beslutanderätten vice ordföranden.

Jäv
I det fall beslutsfattare/nämndens delegat är jävig enligt 5 kap. 47-49 §§ kommunallagen skall ärendet/beslutsfattandet alltid hänskjutas till närmast högre chef.

Vidaredelegation

Om en nämnd med stöd av 7 kap. 5 § uppdrar åt en skolchef inom nämndens verksamhetsområde att
fatta beslut, får nämnden överlåta åt skolchefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen
eller landstinget att fatta beslutet (7 kap. 6 §).
Kommunallagens regel (7 kap. 6 §) om vidaredelegation ger barn- och utbildningsnämnden möjlighet besluta att skolchefen får vidaredelegera sin beslutsrätt till annan anställd i kommunen. Regeln har införts
dels för att underlätta målstyrningen av verksamheten, dels för att underlätta praktiska lösningar i samband
med arbetsanhopningar och semestrar.
I det fall att barn- och utbildningsnämnden beslutar om vidaredelegation, som skolchefen sedan använder
sig av, skall nämnden hela tiden ha kännedom om vem som här rätt att fatta beslut.

Återkallande av delegation
Barn- och utbildningsnämnden kan när som helst återkalla lämnad delegering. Detta kan ske t ex i ett delegerat ärende som oförmodat har fått principiell betydelse.

Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation skall anmälas på särskild blankett till barn- och utbildningsnämnden (sekreteraren) snarast, dock senast 8 dagar före nämndens månadssammanträde.
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Detta innebär att det alltid
skall finns någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av delegation. Rimligt
att varje beslut innehåller uppgift om:
− vem som fattat beslutet
− när beslutet är fattat
− vilket beslut som är fattat och vad beslutet avser
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Beslutets laga kraft och överklagande
Delegationsbeslut, som kan överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning (se nedan under rubriken Laglighetsprövning), vinner laga kraft tre veckor från den tidpunkt då tillkännagivandet gjorts
på kommunens anslagstavla av protokollet från det sammanträde vid vilket delegeringsbeslutet anmäldes.
Beslutet kan då inte längre överklagas.
I de fall att delegationsbeslut gäller ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild börjar klagotiden
enligt förvaltningslagen 23 § (3 veckor) löpa från den dag då part fått del av beslutet. Anmälan av sådana
beslut till nämnden saknar således betydelse för att beslutet skall vinna laga kraft men skall ändå alltid anmälas till barn- och utbildningsnämnden.
Om ett beslut kan överklagas enligt förvaltningslagen och om det går part emot, skall underrättelse lämnas
om hur beslutet kan överklagas. Exempel på underrättelse:
Säters kommun

Skolans namn/alt BUN-kontoret

Datum

Namn

Titel (beslutsfattaren/handläggaren)

Tfn:

e-post:

UNDERRÄTTELSE

Om du vill överklaga detta beslut skall du skriva till barn- och utbildningsnämnden med adress: Barn- och utbildningsförvaltningen, Rådhuset, 783 27 Säter
Tala om i brevet vilket beslut du vill överklaga, t ex genom att ange beslutets diarienummer eller i korthet vad
beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.
Barn- och utbildningsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.
Barn- och utbildningsnämnden sänder överklagandet vidare till förvaltningsrätten/skolväsendets överklagandenämnd/kammarrätten för prövning om inte barn- och utbildningsnämnden själv ändrar beslutet på det sätt
som du begärt.

Laglighetsprövning

Varje medlem i kommunen har enligt kommunallagen rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad
genom att överklaga det hos förvaltningsrätten 13 kap. 1 §. Detta gäller inte beslut som är av rent förberedande eller rent verkställande art. Möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller heller
inte om det finns särskilda regler i annan lag om hur beslut kan överklagas (förvaltningsbesvär).

Hur beslut överklagas (laglighetsprövning)
Om du vill att förvaltningsrätten ska ta upp ditt ärende, ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Tala också om vad du vill att den ska
pröva och vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Överklagandet ska dessutom innehålla:
−
−
−
−
−

person- eller organisationsnummer
postadress och adress till din arbetsplats
telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer
e-postadress, och
annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig

Kom ihåg att skriva under överklagandet.
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Du ska skicka ditt överklagande till barn- och utbildningsnämnden, box 300, 783 27 Säter. Du
måste skicka in överklagandet inom tre veckor från det att beslutet anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Beslutet anslås på kommunens anslagstavla i Rådhuset efter att protokollet är justerat. Anslagstavlan finns i rådhusets foajé. Uppgifterna om när anslaget sattes upp och när det tas ned finns också i
protokollen på kommunens hemsida www.sater.se och hos barn- och utbildningsnämndens sekreterare,
tfn: 0225-552 00.
Barn och utbildningsnämnden prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det,
skickar vi vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.
Kostar det något att överklaga? Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala
motpartens om du förlorar.

Skolverkets överklagandenämnd

Vissa beslut kan också överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Nämnden är en myndighet som
prövar överklagade beslut inom skolväsendet. Vilka beslut som får överklagas anges uttryckligen i skollagen. Det är alltid bara den enskilde eleven, dennes företrädare eller i vissa fall vårdnadshavaren som får
överklaga till nämnden, aldrig till exempel en kommun eller annan skolhuvudman. I delegationsordningen
framgår vilka beslut som kan överklagas till Skolverkets överklagandenämnd.
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Brådskande ärenden
Brådskande ärenden
ÄRENDE
1

Brådskande ärenden

AVSER/
LAGRUM
Alla ärenden
Kap 6 § 39 KL

DELEGAT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Ordförande

39 § En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har
utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.

BUN

DELEGAT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Skolchef

6 § Om en nämnd med stöd av kommunallagen, 7 kap. 5 §, uppdrar åt en skolchef
inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt skolchefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta
beslutet.

BUN

DELEGAT
UPPGIFT

RAPPORT

Vidaredelegation
Vidaredelegation
ÄRENDE
1

Vidaredelegation

AVSER/
LAGRUM
Kap 7 § 6 KL

Beslut enligt skollag och förordningar
Huvudmän och ansvarsfördelning
ÄRENDE
1

Godkännande av enskild förskola,
fristående fritidshem och annan
pedagogisk omsorg

AVSER/
LAGRUM
SL 2 kap 5 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

ANMÄRKNING
Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §
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ÄRENDE
2

Utse rektor

AVSER/
LAGRUM
SL 2 kap 9 §

3

Utse ställföreträdare till rektor

SL 2 kap 9 §

Rektor
Skolchef

Rektor beslutar om ställföreträdare upp till fem arbetsdagar.
Skolchef beslutar om ställföreträdare över fem arbetsdagar.

BUN

4

Befattningsutbildning för rektorer

SL 2 kap 12 §

Skolchef

12 § Varje huvudman ska se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med
denna. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin anställning och vara genomförd inom fyra år
efter tillträdesdagen eller, när det gäller rektorer för förskoleenheter, inom fem år efter tillträdesdagen.

BUN

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Dessa ska särskilt
verka för att utbildningen utvecklas.
Rektorn ska benämnas på detta sätt. Dessa benämningar ska förbehållas den som har en anställning som rektor.
En ställföreträdare får utses för en rektor.

BUN

Skyldigheten för en huvudman enligt första stycket gäller inte i
fråga om rektorer som
- tidigare gått befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning,
- genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat
kunskaper som av en högskola som anordnar befattningsutbildning har jämställts med sådan utbildning, eller
−
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- den 15 mars 2010 var verksamma som rektorer eller, när
det gäller rektorer för förskoleenheter, den 1 juli 2019 är
verksamma som sådana rektorer.

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 2 kap. 18§

DELEGAT
BESLUT
Rektor
Kulturskolans ledare

Rektor
Kulturskolans ledare
Rektor
(i samråd med
skolchef)

5

Bedömning av lärares lämplighet
att bedriva undervisning.
(Beslut om vem som får bedriva
undervisning)

6

Anställning av personer utan lärarutbildning för mer än sex månader.

SL 2 kap. 19§

7

Anställning av ej legitimerad och
ej behörig lärare

Förordning
(2016:350) om
försöksverksamhet med
anställning under viss kompletterande utbildning, 2 §

Övergångsbestämmelser 2016:350
1. Denna förordning träder i kraft den 1
juli 2016.
2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas från och med
höstterminen 2016 till och med höstterminen 2020.

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

18 § Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt 13 § eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en
annan lärare eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska 1. vara lämplig att bedriva
undervisningen, och 2. i så stor utsträckning som möjligt ha en
utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

BUN

19 § Om en person som avses i 18 § ska användas för att bedriva
undervisning under längre tid än sex månader, ska huvudmannen
först fatta beslut om detta.

BUN

2 § En huvudman får, med undantag från 2 kap. 13 § skollagen
(2010:800), för en period av högst två år anställa en person som
1. ska bedriva undervisning som lärare i skolväsendet i ett eller
flera ämnen där det råder brist på legitimerade och behöriga lärare,
2. har ämneskunskaper som motsvarar de ämneskunskaper som
krävs för en behörighetsgivande lärarexamen i det eller de ämnen
som personen ska bedriva undervisning i, och
3. genomför en kompletterande pedagogisk utbildning som syftar till att personen ska uppnå en behörighetsgivande lärarexamen
i det eller de ämnena.

BUN

En huvudman får anställa en person enligt första stycket endast
om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen.
Anställningstiden får förlängas till tre år, om det finns särskilda
skäl.
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ÄRENDE
8

Introduktionsperiod

AVSER/
LAGRUM
SL 2 kap 22 a §

9

Elevhälsa

SL 2 kap. 26§

BUN

10

Kompetensutveckling

SL 2 kap 34 §

Skolchef
(Beslut om att
delta i rektorsprogrammet och
andra utbildningar för skolledare som kräver
formella beslut)

11

Kompetensutveckling

SL 2 kap 34 §

12

Läsårstider

Skolförordning
3 kap 3§

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

ANMÄRKNING

RAPPORT

22 a/En huvudman som har anställt en lärare eller förskollärare
som har behörighetsgivande examen ska se till att läraren eller
förskolläraren i omedelbar anslutning till att anställningen
påbörjas genomför en introduktionsperiod inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens behörighet, om inte läraren eller förskolläraren tidigare
har genomfört en sådan introduktionsperiod.
Första stycket gäller inte lärare och förskollärare som anställs för
att med stöd av 17 eller 18 § eller föreskrifter som meddelas med
stöd av 13 § tredje stycket bedriva viss undervisning utan att vara
behörig enligt 13 § första stycket. Om läraren eller förskolläraren
inom samma anställning övergår till att bedriva undervisning som
han eller hon är behörig för, ska dock huvudmannen se till att läraren eller förskolläraren genomför en sådan introduktionsperiod
som avses i första stycket…
26 § En huvudman för kommunal vuxenutbildning eller särskild
utbildning för vuxna får för sina elever anordna sådan elevhälsa
som avses i 25 §. Lag (2015:482).

Skolchef

Se till att skolledarna ges möjligheter till kompetensutveckling
samt se till att skolledarna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.

Rektor/ kulturskoleledare

Se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling samt se till att personalen har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet.
3 § Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höstoch vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.

Skolchef
8

BUN: Beslut
om att delta i
Rektorsprogrammet och
andra utbildningar för
skolledare
som kräver
formella beslut.

BUN

ÄRENDE
13

Utse förstelärare och Lektor

14

Utse chef för elevhälsan
Utse en verksamhetschef som
svarar för verksamheten

AVSER/
LAGRUM
Förordning
(2013:70) om
statsbidrag till
skolhuvudmän
som inrättar
karriärsteg för
lärare

DELEGAT
BESLUT
Rektor

29 § i hälsooch sjukvårdslagen (HSL),

Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT
BUN

29 § Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar
för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får
dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens
och erfarenhet för detta…

BUN

ANMÄRKNING

RAPPORT

Barns och elevers utveckling mot målen
ÄRENDE
1

Individuell studieplan

AVSER/
LAGRUM
SL 3 kap. 12 g§

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

12 g § För en nyanländ elev som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska en individuell studieplan
upprättas senast inom två månader från mottagandet.
Studieplanen ska vara långsiktig och beskriva hur eleven ska
uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program utifrån
elevens mål. Den ska innehålla uppgifter om utbildningens huvudsakliga innehåll och planerade stödåtgärder.
Studieplanen ska revideras löpande utifrån de bedömningar som
görs av elevens ämneskunskaper. Förordning (2018:1303).
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ÄRENDE
2

3

Studiehandledning på modersmålet

Överlämning av uppgifter

AVSER/
LAGRUM
SL 3 kap. 12 i §

DELEGAT
BESLUT

SL 3 kap. 12 j §

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

ANMÄRKNING

RAPPORT

12 i § En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet
i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan och
vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven förutsättningar att nå
de kunskapskrav som minst ska uppnås.
Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, om
det är ett annat än modersmålet. Förordning (2018:1303).
När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna
ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4
b §, till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter
om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven.
Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

Rektor

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan
till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande
skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten
om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.

Kvalitet och inflytande
ÄRENDE
1

Systematiskt kvalitetsarbete

AVSER/
LAGRUM
SL 4 kap. 3 §

2

Åtgärder, huvudmannanivå

SL 4 kap. 7 §

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Skolchef
Skolchef

10

ANMÄRKNING
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
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 (huvudmannanivå).

RAPPORT

ÄRENDE
3

Åtgärder, enhetsnivå

AVSER/
LAGRUM
SL 4 kap. 7 §

4

Rutiner för klagomål

SL 4 kap. 8 §

5

Inrätta lokala styrelser

SL 4 kap. 15 §

6

Arbetsmiljöarbetet

AML 6 kap.
17§

Rektor

7

Utbildning av elevskyddsombud

AML 6 kap.
17§

Rektor

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor/kulturskoleledare
Skolchef

BUN AU

11

ANMÄRKNING
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(enhetsnivå).
Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas
på lämpligt sätt.
15 § En kommun eller ett landsting får inrätta lokala styrelser
inom den del av skolväsendet som kommunen eller landstinget är
huvudman för enligt bestämmelserna om själv-förvaltningsorgan
i 8 kap. 4-8 §§ kommunallagen (2017:725) om inte annat följer av
denna lag. Lag (2017:759)
De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.
Huvudmannen för utbildningen ska se till att elevskyddsombuden och studerandeskyddsombuden får den utbildning och den
ledighet som behövs för uppdraget.

RAPPORT

BUN

Trygghet och studiero
ÄRENDE
1

Avstängning i de frivilliga skolformerna

AVSER/
LAGRUM
SL5 kap. 17 §

DELEGAT
BESLUT
BUN AU

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

17 § I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutBUN
bildning och särskild utbildning för vuxna får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om 1. eleven med otilllåtna 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.
Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla
omedelbart. Om det kan antas att någon av förutsättningarna för
avstängning enligt första stycket 2–4 är uppfyllda och beslutet är
nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får
rektorn besluta om omedelbar avstängning.
Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut enligt
tredje stycket. Lag (2015:482).
21 § Innan huvudmannen eller rektorn 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.
24 § Åtgärden ska dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden.
Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28
kap 5.

12

ÄRENDE
2

Avstängningstid i de frivilliga
skolformerna

AVSER/
LAGRUM
SL5 kap. 18 §

DELEGAT
BESLUT
BUN AU

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

18 § Beslut enligt 17 § får inte avse avstängning under längre tid
än två veckor under ett kalenderhalvår, om inte annat följer av
andra stycket.

BUN

Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts eller om det av någon annan anledning
bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens uppträdande.
Ett beslut om avstängning enligt 17 § får dock inte avse längre
tid än återstoden av pågående kalenderhalvår och tre ytterligare
kalenderhalvår. Rektorns beslut om omedelbar avstängning
enligt 17 § tredje stycket gäller till dess huvudmannen har
prövat saken och får inte avse längre tid än en vecka. Om
huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra
personers säkerhet, får beslutet förlängas med ytterligare en
vecka.
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ÄRENDE
3

Avstängning från viss utbildning
med praktiska inslag

AVSER/
LAGRUM
SL 5 kap. 19§

DELEGAT
BESLUT
BUN AU

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev
från en viss utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan,
kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna,
om 1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen
är arbetsplatsförlagd, och 2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen.

BUN

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla
omedelbart. Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och det är nödvändigt på
grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om
omedelbar avstängning. Rektorn får inte uppdra åt någon annan
att fatta beslut enligt tredje stycket. Lag (2015:482).
21 § Innan huvudmannen eller rektorn 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.
24 § Åtgärden ska dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden.

4
5

Avstängningstid från viss utbildning med praktiska inslag, avstängningens längd.
Tillträdesförbud för vårdnadshavare

SL 5 kap. 20§

BUN AU

Kommunallagen 6 kap, 7 §.
10 kap. 2 §

Rektor

Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28
kap 5.
Ett beslut om avstängning enligt 19 § ska avse viss tid eller gälla
BUN
utan tidsbegränsning 24 § Åtgärden ska dokumenteras skriftligt
av den som genomfört åtgärden.
Ett beslut om att förbjuda vårdnadshavare att besöka en skola är BUN
enligt JO ett beslut i kommunallagens mening och ska fattas av
nämnden. Rätten att besluta om tillträdesförbud kan delegeras
till rektor. En delegation till rektorn att fatta beslut i arbetsmiljöfrågor omfattar emellertid inte på ett tillräckligt tydligt sätt rätten att besluta om tillträdesförbud. Ett beslut om tillträdesförbud
ska vara begränsat i tid.
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Åtgärder mot kränkande behandling
ÄRENDE
1

Ansvar för skolledarna

AVSER/
LAGRUM
SL 6 kap.5§

2

Ansvar för personalen

SL 6 kap.5§

Rektor/kulturskoleledare

3

Målinriktat arbete

SL 6 kap.6 §

Rektor/kulturskoleledare

4

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

SL 6 kap.7 §

Rektor/kulturskoleledare

5

Plan mot kränkande behandling

SL 6 kap.8 §

Rektor/kulturskoleledare

6

Skyldighet att anmäla, utreda och
vidta åtgärder mot kränkande behandling

SL 6 kap.10 §

Rektor/kulturskoleledare

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Skolchef

ANMÄRKNING
5 § Huvudmannen ansvarar för skolledarna fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller
inom ramen för uppdraget.
Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller
inom ramen för uppdraget.
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 att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med
en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och
förhindra kränkande behandling av barn och elever.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna
kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta
de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.

RAPPORT

BUN
BUN

Skolplikt och rätt till utbildning
ÄRENDE
1

Utlandsvistelse och skolplikt

AVSER/
LAGRUM
SL 7 kap.2 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

DELEGAT
UPPGIFT

15

ANMÄRKNING
2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt
föreskrifterna i detta kapitel.
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas
utomlands eller vars förhållanden är sådana att det
uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.
…
Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då
barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen
bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

RAPPORT

ÄRENDE
2

Mottagande i grundsärskolan

AVSER/
LAGRUM
SL 7 kap.5 §

DELEGAT
DELEGAT
BESLUT
UPPGIFT
Chef för Elevhälsan i samverkan med ansvarig
rektor
Placering vid enhet beslutas av
rektor (SL 2 kap.
10§)

ANMÄRKNING

RAPPORT

5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i
grundsärskolan.

BUN

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås
av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.
Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att
barnet tas emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt
enligt vad som gäller i övrigt enligt denna lag. Ett barn får dock
tas emot i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande,
om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

3

4

Utreda om elev inskriven i grundsärskola inte tillhör grundsärskolans målgrupp

Beslut om att elev inte tillhör
grundsärskolans målgrupp

SL 7 kap.5 a §

SL 7 kap.5 b §

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande.
Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens rekBUN
tor om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om något som tyder på att en elev i grundsärskolan inte tillhör grundsärskolans målgrupp.

Chef för Elevhälsan

En rektor som får sådana upplysningar ska anmäla detta till elevens hemkommun. Hemkommunen ska skyndsamt utreda frågan. Lag (2012:109).
Hemkommunen ska besluta att eleven inte tillhör grundsärskolans målgrupp om en utredning enligt 5 a § visar detta. Hemkommunen ska då ta emot eleven i grundskolan eller se till att eleven
på något annat sätt får föreskriven utbildning. Hemkommunen
ska vidta de åtgärder som krävs för elevens övergång från grundsärskolan till en annan skolform. Lag (2012:109).

Chef för Elevhälsan

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
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BUN

ÄRENDE
5

Mottagande på försök

AVSER/
LAGRUM
SL 7 kap.8 §

6

Integrerade elever

SL 7 kap.9 §

7

Uppskjuten skolplikt

SL 7 kap.10 §

DELEGAT
BESLUT
Chef för Elevhälsan
Rektor
(i samråd med
chef för elevhälsan)

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

Den som är elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskoBUN
lan kan på försök under högst sex månader tas emot som elev i
en annan av dessa skolformer, om de huvudmän som berörs är
överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det.
9 § En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundBUN
särskolan (integrerad elev), om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i
grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan.
För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en annan
skolform gäller de bestämmelser som avser den ursprungliga
skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning får dock besluta om de undantag från dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till undervisningens uppläggning.

Skolchef

RAPPORT

10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex
år.
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

BUN

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av
barnets vårdnadshavare.

8

Tidigare skolstart i förskoleklass

SL 7 kap.11 §

Beslutet (2 stycket) får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
11 § Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen
det kalenderår då barnet fyller fem år.

Rektor
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BUN

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 7 kap.11 a §

DELEGAT
BESLUT
Chef för elevhälsa

9

Undantag från skyldigheten att
fullgöra skolplikt i förskoleklass
(grundsärskolan)

10

Uppskjuten skolplikt

SL 7 kap.11 b §

Chef för elevhälsa

11

Skolpliktens senare upphörande

SL 7 kap.13 §

BUN

12

Skolpliktens tidigare upphörande

SL 7 kap.14 §

Rektor

13

Rätt att slutföra skolgången

SL 7 kap.16 §

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

11 a § Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan,
BUN
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan höstterminen det
kalenderår då barnet fyller sex år om
1. barnet då har gått ut förskoleklassen, eller
2. barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av
dessa skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och
barnet bedöms ha förutsättningar för det.
Beslut i frågan enligt första stycket 2 fattas av
1. rektorn när det gäller grundskolan och sameskolan,
2. Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller specialskolan, och
3. barnets hemkommun när det gäller grundsärskolan.
11 b § Ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och som BUN
ska tas emot i grundsärskolan får, utöver vad som anges i 11 a §,
börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan utan att först ha gått
ut förskoleklassen, om barnets vårdnadshavare begär det hos
hemkommunen. Lag (2017:1115).
För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten
BUN
annars skulle ha upphört enligt 12 §, upphör skolplikten i stället
ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år. För en elev som
går i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Om eleven före den tidpunkt som framgår av 12 eller 13 §
uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås för den skolform
där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten. För en elev
som går i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Frågan om rätt att slutföra skolgången enligt 15 § prövas av hemkommunen. För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Rektor
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BUN

BUN

ÄRENDE
14

Skolpliktsbevakning

AVSER/
LAGRUM
SL 7 kap.21 §

15

Skolpliktsbevakning

SL 7 kap.22 §

16

Föreläggande av vite

SL 7 kap.23 §

BUN

17

Mottagande av elever från utlandet

Skolförordning
4 kap 2 §

Rektor

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Skolchef

Rektor

ANMÄRKNING

RAPPORT

21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går
i dess grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.
Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som avses i 19 a § vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. I fråga om utlämnande av
uppgifter gäller de begränsningar som följer av 29 kap. 14 § och
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2018:608).
21 § Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång.
Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång.
När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en
annan huvudman än hemkommunen eller det hos en sådan huvudman har inletts en utredning om elevens frånvaro enligt 19 a
§, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen. Lag (2018:608).
Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28
kap 5
2 § Barn som anses bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare
har samma rätt till utbildning i grundskolan eller grundsärskolan
som barn som anses bosatta i Sverige, om vårdnadshavarna eller
en av dem är svenska medborgare. Den kommun där barnet stadigvarande vistas ska anses som barnets hemkommun vid tilllämpningen av skollagen (2010:800). Frågan om mottagande av
ett sådant barn prövas på begäran av barnets vårdnadshavare.

BUN

En huvudman får även i andra fall ta emot ett barn som inte
anses bosatt i Sverige som elev i sin grundskola.
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BUN

BUN

Förskolan
ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 8 kap.4 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

1

Förläggande av de 525 timmarna
för allmän förskola

2

Beslut om vistelsetid mer än 15
tim/vecka vid förskola, pedagogisk omsorg för barn/elev vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn
Förskola på ”obekväma” tider

SL 8 kap.6 §

Skolchef

SL 8 kap.3, 5
§§

Skolchef

Beslut om plats i förskola med
hänsyn till barnets eget behov

SL 8 kap.7 §

Skolchef

3
4

5

Överenskommelse med en annan
kommun

SL 8 kap.12 §

Skolchef

6

Beslut om mottagande av barn
från annan kommun

SL 8 kap.13 §

Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

4 § Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre BUN
år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte
annat följer av 5-7 §§.
BUN
Särskilda skäl
I samråd med Rektor

Beslutet gäller avvikelse från det av barn- och utbildningsnämnden fattade beslutet om att inte erbjuda barnomsorg på
obekväma tider.
7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

BUN
BUN

8 kap. §14 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas
förskola.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma över- BUN
ens med en annan kommun om att denna i sin förskola ska ta
emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för.
Efter samråd mellan Rektor och skolchef
BUN
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl
att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar
beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande
från barnets hemkommun.
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ÄRENDE
7

Yttrande

AVSER/
LAGRUM
SL 8 kap.13 §

8

Erbjudande av förskoleplats

SL 8 kap.14 §

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Skolchef

Förvaltningsassistent (i samråd
med Rektor)

9

Beslut om förskoleavgiftens storlek

SL 8 kap.16 §

10

Tillämpning av barnomsorgstaxan

SL 8 kap.16 §

11

Avstängning från barnomsorgsplats

12

Avstängning från barnomsorgsplats

Placeringsregler BUN AU
för förskola
och pedagogisk
omsorg Säters
kommun
Placeringsregler Skolchef
för förskola
och pedagogisk
omsorg Säters
kommun

ANMÄRKNING

RAPPORT

13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig
huvudman i en annan kommun än hemkommunen, om barnet
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl
att få gå i den kommunens förskola. Innan kommunen fattar
beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande
från barnets hemkommun.
14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola
med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt
erbjudas förskola.
En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgifterna ska vara skäliga.

Beslutas av
Kommunfullmäktige
Skolchef

21

Kammarrätten anser att det enligt kommunens tillämpningsregler finns utrymme för en mer självständig bedömning vid
tillämpningen av taxan. Beslutet är därmed inte av rent verkställande art och kan bli föremål för laglighetsprövning.
Kammarrätten i Göteborg 2016-12-22, mål nr 7083-15
Efter särskild prövning kan barn- och utbildningsnämnden
säga upp förskoleplats om placeringsreglerna för förskoleverksamhet inte följs.

BUN

Vid barns frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter
kan placeringen avslutas med omedelbar verkan.

BUN

BUN

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
Placeringsregler
för förskola
och pedagogisk
omsorg Säters
kommun
SL 8 kap.19 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

13

Beslut angående att behålla icke
utnyttjad förskoleplats

14

Urval

15

Interkommunal ersättning, beslut
om bidragets storlek, kommunal
verksamhet
Beslut om bidrag

SL 8 kap.17 §

BUN

SL 8 kap.17 §

Skolchef

Beslut om bidragets storlek, fristående förskola

SL 8 kap.21 §

BUN

16

17

DELEGAT
UPPGIFT

Skolchef

ANMÄRKNING

RAPPORT

Vid anmäld frånvaro överstigande två månader görs en individuell bedömning om platsen får behållas. Vid nyplacering gäller inte rätten till två månaders ledighet. Juli månad medräknas
inte som ledig månad.

BUN

Om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet,
ska urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen godkänner.

BUN

Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver
hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
21 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje barn vid förskoleenheten.

BUN

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 § och i vissa fall
ett tilläggsbelopp enligt 23 §.

18

Beslut om bidrag, fristående förskola om/när det under året tillkommer en fristående förskola efter det att barn- och utbildningsnämnden fattat beslut.

SL 8 kap.21 §

Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28
kap 5 §.
Om en kommun har ett barn eller en elev som under året söker sig till en verksamhet hos en huvudman som startat under
året och som därför inte tidigare har fått något bidrag, ska
kommunen fatta ett beslut om bidrag till den huvudmannen
under året.

Skolchef

21 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje barn vid förskoleenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 § och i vissa fall
ett tilläggsbelopp enligt 23 §.
Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28
kap 5 §.
22

BUN

ÄRENDE
19

Beslut om tilläggsbelopp

AVSER/
LAGRUM
SL 8 kap.21 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

21 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje barn vid förskoleenheten.

BUN

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 § och i vissa fall
ett tilläggsbelopp enligt 23 §.
20
21

Beslut om barnomsorg i två kommuner
Beslut om att få behålla plats i
förskola/pedagogisk omsorg vid
frånvaro överstigande 2 månader

Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §.
Se rutin för barnomsorg vid växelvis boende

BUN AU
Placeringsregler Skolchef
för förskola
och pedagogisk
omsorg Säters
kommun

BUN
BUN

Förskoleklassen
ÄRENDE
1

Avgifter

AVSER/
LAGRUM
SL 9 kap.9 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

2

Överenskommelse med annan
kommun

SL 9 kap.12 §

Skolchef

3

Beslut om förskoleplats i två kommuner

SL 9 kap. 12 §

BUN AU

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
9 § Trots 8 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra
en obetydlig kostnad för eleverna.
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots
övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig
väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens
med en annan kommun om att denna i sin förskoleklass ska ta
emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för.
Se Rutin – Barnomsorg/förskoleklass i två kommuner
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BUN
BUN

ÄRENDE
4

Mottagande av barn från annan
kommun

AVSER/
LAGRUM
SL 9 kap.13 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

5

Beslut om skolplacering

SL 9 kap.15 §

Rektor

6

Beslut om att frångå vårdnadshavarens önskemål om placering

SL 9 kap.15 §

BUN AU

7

Interkommunal ersättning, beslut
om bidragets storlek (kommunal
verksamhet)

SL 9 kap. 16 §

BUN

8

Beslut om bidragets storlek (fristående verksamhet)

SL 9 kap. 19 §

BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en annan kommun än den som ska svara för barnets
utbildning, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens förskoleklass.
Innan kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett
sådant barn, ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun.

BUN

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande.
Lag (2015:482).
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där BUN
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
…
15 § …Kommunen får frångå elevens vårdnadshavares önskemål BUN
endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
Beslutet (2 stycket) får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
En kommun som i sin förskoleklass har en elev från en annan
kommun ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av
elevens hemkommun, om elevens skolgång grundar sig på 13 §
första stycket.
Kommunen ska fatta ett särskilt beslut om bidrag för varje fristående huvudman i vilken kommunen har elever.
19 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 20 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 21 §.
Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §.

24

ÄRENDE
9

10

Beslut om bidrag, fristående förskoleklass om/när det under året
tillkommer en fristående förskoleklass efter det att barn- och utbildningsnämnden fattat beslut.

Beslut om tilläggsbelopp

AVSER/
LAGRUM
SL 9 kap. 19 §

SL 9 kap. 19 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Om en kommun har ett barn eller en elev som under året söker
sig till en verksamhet hos en huvudman som startat under året
och som därför inte tidigare har fått något bidrag, ska kommunen
fatta ett beslut om bidrag till den huvudmannen under året.

BUN

19 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 20 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 21 §.
Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §.
19 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 20 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 21 §.

Skolchef

BUN

Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §.

Grundskolan
ÄRENDE
1

Praktisk arbetslivsorientering

AVSER/
LAGRUM
SL 10 kap, 8a §

2

Avgifter

SL 10 kap, 11 §

DELEGAT
BESLUT

BUN

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

ANMÄRKNING
8 a § Huvudmannen ansvarar för att praktisk arbetslivsorientering
(prao) anordnas för alla elever under sammanlagt minst tio dagar
från och med årskurs 8. Syftet med prao är att eleverna ska få
kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.
Prao för en elev ska i första hand anordnas på en arbetsplats och
i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra
former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev.
11 § Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.
I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots
övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig
väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
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ÄRENDE
3

4

5
6

Erbjuda att i anslutning till lovskolan genomgå prövning för betyg i de ämnen undervisningen i
lovskolan har avsett.
Erbjudande av sommarskola

Beslut om var sommarskola ska
bedrivas
Överenskommelse med annan
kommun om att denna i sin
grundskola ska ta emot elever vars
grundskoleutbildning hemkommunen ansvarar för.

AVSER/
LAGRUM
SL 10 kap, 23 §

DELEGAT
BESLUT

SL 10 kap, 23 a
och b §

SL 10 kap, 23
e§
SL 10 kap, 24 §

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

Rektor

ANMÄRKNING

RAPPORT

23 § … Den som har fått undervisning i lovskola enligt 23 b §
första stycket ska av huvudmannen erbjudas att i anslutning till
lovskolan genomgå prövning för betyg i de ämnen undervisningen i lovskolan har avsett.
23 a § En huvudman ska, om annat inte följer av andra stycket,
erbjuda lovskola till elever som har avslutat årskurs 8 och som
riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E i
ett eller flera ämnen…

BUN

23 b § En huvudman ska, om inte annat följer av andra stycket,
erbjuda lovskola till elever som har avslutat årskurs 9 utan att ha
uppnått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.
23 e § Huvudmannen bestämmer vid vilken skolenhet som lovskola ska anordnas. På lovskola tillämpas inte 25 och 30 §§.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens
med en annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta
emot elever vars grundskoleutbildning hemkommunen ansvarar
för.

Skolchef
Skolchef

26

BUN

BUN
BUN

ÄRENDE
7

Mottagande av elev från annan
kommun

AVSER/
LAGRUM
SL 10 kap, 25,
27 §§

DELEGAT
BESLUT
Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

25 §. En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden
har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan
kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

BUN

En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i
en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning
har rätt att bli mottagen i en grundskola i den kommun där eleven vistas. Lag (2015:176).
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av den sökande. Lag (2014:530)..

8

Yttrande

SL 10 kap, 25 §

9

Avsteg

SL 10 kap, 29 §

Skolchef

BUN

27 § En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § tredje
stycket, 25 eller 26 § ta emot en elev från en annan kommun i sin
grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.
En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av
en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning,
om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev
ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.
Andra stycket:
Varje kommun ska organisera sin grundskola så att ingen elev på
grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet. Avsteg härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att
det framstår som orimligt att kommunen måste anordna skolgång
på sådant sätt att eleven kan bo kvar i hemmet under skolgången.
Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid elevens ålder.
Beslutet (2 stycket) får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

27

ÄRENDE
10

Beslut om skolplacering

11

Frångå vårdnadshavarnas önskemål om placering

AVSER/
LAGRUM
SL 10 kap, 30 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

SL 10 kap, 30 §

Punkt 1. BUN
AU
Punkt 2. Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin
grundskola.
…
30 § … Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares
önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och
studiero.

BUN

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

12

Skolskjuts i hemkommunen

SL 10 kap, 32 §

13

Skolskjuts i en annan kommun än
hemkommunen

SL 10 kap, 33 §

14

Undervisning för eleverna om vad SFS 2011:527
de ska göra för att undvika
olyckor i samband med skolskjutsning.

Regleras via
Kommunstyrelsens delegationsordning
Regleras via
Kommunstyrelsens delegationsordning

Beslutet (2 stycket) får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut enligt 32 §, första stycket, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §
Beslut enligt 33 §, första stycket, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §
Rektor

…
Nämnden ansvarar för att eleverna undervisas om vad de ska
göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Förordning (2014:1246).

28

BUN

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 10 kap, 34 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

15

Interkommunal ersättning, Bidragets storlek

16

Beslut om bidrag

SL 10 kap, 34 §

Skolchef

17

Bidragets storlek, fristående skola

SL 10 kap, 37 §

BUN

18

Beslut om bidrag, fristående
grundskola om/när det under året
tillkommer en fristående skola efter det att barn- och utbildningsnämnden fattat beslut.

SL 10 kap, 37 §

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna
Har en elev ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
37 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 39 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).
SL 10 kap, 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL
28 kap 5 §.
Om en kommun har ett barn eller en elev som under året söker
sig till en verksamhet hos en huvudman som startat under året
och som därför inte tidigare har fått något bidrag, ska kommunen
fatta ett beslut om bidrag till den huvudmannen under året.
37 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 39 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).
SL 10 kap, 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL
28 kap 5 §.

Skolchef
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BUN

BUN

ÄRENDE
19

Beslut om tilläggsbelopp

AVSER/
LAGRUM
SL 10 kap, 37 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

20

Annat sätt att fullgöra skolplikten

SL 24 kap, 25 §

Skolchef

21

24

Elevens val

Skolförordning
9 kap 3 §
Skolförordning
9 kap 4 §
Skolförordning
9 kap 5 §
Skolförordning
9 kap 8 §

Skolchef

23

Beslut om ytterligare undervisningstid
Fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden.
Språkval

25

Nationella bedömningsstöd

22

9 kap. 22b §

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

37 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 39 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).

BUN

SL 10 kap, 37 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL
28 kap 5 §.
25 § Frågor enligt 23 och 24 §§ prövas av barnets hemkommun
eller, om barnet har sådan funktionsnedsättning som enligt 7 kap.
6 § kan vara grund för att fullgöra skolplikten i specialskolan, av
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver
den garanterade undervisningstiden.
Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning
mellan årskurserna av undervisningstiden.
Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken
franska, spanska och tyska.
Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen
som elevens val. Som elevens val får ett språk som eleven inte tidigare har fått undervisning i (nybörjarspråk) erbjudas. Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett nybörjarspråk som erbjudits som elevens val om färre än fem elever väljer
språket.
22 b §/Träder i kraft I:2018-06-29/ Nationella bedömningsstöd
ska användas i matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 1.

Skolchef
Rektor
Rektor

Rektor

Bedömningsstöd får användas även i andra ämnen och årskurser
än de som anges i första stycket.
Bedömningsstöden ska stödja lärarnas bedömning av elevernas
kunskaper. Förordning (2017:1107).
30

BUN

BUN
BUN
BUN
BUN

Grundsärskolan
ÄRENDE
1

Ämnen eller ämnesområden

AVSER/
LAGRUM
SL 11 kap. 8 §

2

Avgifter

SL 11 kap. 14 §

3

Överenskommelse med annan
kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot de elever som
hemkommunen ansvarar för.

SL 11 kap. 24 §

DELEGAT
BESLUT
Chef för elevhälsa
BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Avgörande om en elev som tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden.
Samråd med elevens vårdnadshavare ska ske innan beslut fattas.
14 § Trots 13 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

BUN

I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det, trots
övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig
väg. Sådana aktiviteter ska vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
24 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundsärskolan
kommer till stånd för alla som enligt denna lag har rätt att gå i
grundsärskolan och inte fullgör sin skolgång på annat sätt.

Chef för elevhälsa

Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att hemkommunen
1. anordnar grundsärskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning för alla i kommunen som är berörda, eller
2. kommer överens med en annan kommun att den i sin grundsärskola ska ta emot de elever som hemkommunen ansvarar för.
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BUN

ÄRENDE
4

Mottagande av elev från annan
kommun

AVSER/
LAGRUM
SL 11 kap. 2526 §§

DELEGAT
BESLUT
Chef för elevhälsa

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

En elev har rätt att bli mottagen i en grundsärskola som anordnas
av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl att få gå i den kommunens grundsärskola. Innan
kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

BUN

26 § En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § andra
stycket 2 eller 25 § ta emot en elev från en annan kommun i sin
grundsärskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare.
Beslut enligt 25 § får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

5

6

Placering vid en skolenhet

SL 11 kap, 29 §

Rektor

Frångå elevens vårdnadshavares
önskemål om skolplacering

SL 11 kap, 29 §

Punkt 1. Bun au
Punkt 2. Rektor

Skolskjuts i hemkommunen

SL 11 kap, 31 §

Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande.
Lag (2015:482).
29 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där BUN
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin
grundsärskola.
…
BUN
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål
endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och
studiero.
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas. Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslut enligt 31 § första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §

Regleras via
Kommunstyrelsens delegationsordning
32

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 11 kap, 32 §

DELEGAT
BESLUT
Regleras via
Kommunstyrelsens delegationsordning

7

Skolskjuts i en annan kommun än
hemkommunen

8

Undervisning för eleverna om vad
de ska göra för att undvika olyckor
i samband med skolskjutsning.

SFS 2011:527

9

Interkommunal ersättning, bidragets storlek
Beslut om bidrag

SL 11 kap, 33 §

BUN

SL 11 kap, 33 §

Skolchef

10

11

Bidragets storlek, fristående grund- SL 11 kap, 36 §
särskola

BUN

12

Beslut om bidrag, fristående
grundsärskola om/när det under
året tillkommer en fristående
grundskola efter det att barn- och
utbildningsnämnden fattat beslut.

Skolchef

SL 11 kap, 36 §

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

Rektor

…
Nämnden ansvarar för att eleverna undervisas om vad de ska
göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Förordning (2014:1246).

Beslut enligt 32 § första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §

Har en elev ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
36 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 37 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 38 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).
SL 11 kap, 36 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL
28 kap 5 §, p.2.
Om en kommun har ett barn eller en elev som under året söker
sig till en verksamhet hos en huvudman som startat under året
och som därför inte tidigare har fått något bidrag, ska kommunen
fatta ett beslut om bidrag till den huvudmannen under året.
36 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 37 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 38 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).
SL 11 kap, 36 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL
28 kap 5 §, p.2.
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RAPPORT

BUN

BUN

ÄRENDE
13

Beslut om tilläggsbelopp

14

16

Beslut om ytterligare undervisningstid
Fördelning mellan årskurserna av
undervisningstiden.
Elevens val

17

Bedömningsstöd

15

AVSER/
LAGRUM
SL 11 kap, 36 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

Skolförordning
10 kap 2 §
Skolförordning
10 kap 3 §
Skolförordning
10 kap 5 §
Skolförordning
10 kap 11 §

Skolchef

AVSER/
LAGRUM
SL 14 kap.6§

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

Skolchef
Rektor
Rektor

ANMÄRKNING

RAPPORT

SL 11 kap, 36 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL
28 kap 5 §, p.2.
Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver
den garanterade undervisningstiden.
Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning
mellan årskurserna av undervisningstiden.
Huvudmannen ska erbjuda eleverna ett allsidigt urval av ämnen
som elevens val.
11 § En huvudman är skyldig att använda sig av bedömningsstöd
i årskurs 1 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.
Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsstöd i årskurs 1. Förordning (2016:336).

BUN

ANMÄRKNING

RAPPORT

Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning
i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning.

BUN

BUN
BUN
BUN

Fritidshemmet
ÄRENDE

DELEGAT
UPPGIFT

1

Beslut om plats i fritidshem med
hänsyn till barnets eget behov

2

Fritidshem på ”obekväma” tider

SL 14 kap.8 §

Skolchef

Beslutet gäller avvikelse från det av barn- och utbildningsnämnden fattade beslutet om att inte erbjuda barnomsorg på obekväma tider.

BUN

3

Beslut om placering vid fritidshemsenhet

SL 14 kap.11 §

Förvaltningsassistent

Efter samråd med rektor

BUN

4

Avgifter

SL 14 kap, 12§

Fullmäktige

En kommun får ta ut avgift för utbildning i fritidshem som den
anordnar. Avgifterna ska vara skäliga.

5

Tillämpning av barnomsorgstaxan

SL 14 kap, 12§

Skolchef

Kammarrätten anser att det enligt kommunens tillämpningsregler
finns utrymme för en mer självständig bedömning vid tillämpningen av taxan. Beslutet är därmed inte av rent verkställande art
och kan bli föremål för laglighetsprövning.
Kammarrätten i Göteborg 2016-12-22, mål nr 7083-15
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BUN

ÄRENDE
6

Avstängning från fritidshemsplats

7

Avstängning från fritidshemsplats

8

Avstängning från fritidshemsplats

9
10

Interkommunal ersättning, bidragets storlek,
Beslut om bidrag

11

Bidrag för fristående fritidshem

AVSER/
LAGRUM
Placeringsregler
för skolbarnsomsorg
Säters kommun
Placeringsregler
för skolbarnsomsorg
Säters kommun
Placeringsregler
för skolbarnsomsorg
Säters kommun
SL 14 kap, 14 §

DELEGAT
BESLUT
BUN AU

SL 14 kap, 14 §

Skolchef

SL 14 kap, 15 §

BUN

DELEGAT
UPPGIFT

Skolchef

Skolchef

BUN

35

ANMÄRKNING

RAPPORT

Kommunens uppsägning av plats
Efter särskild prövning kan barn- och utbildningsnämnden säga
upp fritidshemsplats om placeringsreglerna för fritidshem inte
följs.
Vid elevs frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter
kan placeringen avslutas med omedelbar verkan.

BUN

Vid anmäld frånvaro överstigande två månader görs en individuell bedömning om platsen får behållas. Vid nyplacering gäller inte
rätten till två månaders ledighet. Juli månad medräknas inte som
ledig månad

BUN

Har en elev ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
15 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 16 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 17 §.
Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §,
p.2

BUN

BUN

ÄRENDE
12

Beslut om bidrag, fristående fritidshem om/när det under året tillkommer en fristående skola efter
det att barn- och utbildningsnämnden fattat beslut.

AVSER/
LAGRUM
SL 14 kap, 15 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Om en kommun har ett barn eller en elev som under året söker
sig till en verksamhet hos en huvudman som startat under året
och som därför inte tidigare har fått något bidrag, ska kommunen
fatta ett beslut om bidrag till den huvudmannen under året.
15 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev vid skolenheten.

BUN

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 16 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 17 §.

13

Beslut om tilläggsbelopp

SL 14 kap, 15 §

14

Beslut om att få behålla plats i fritidshem vid frånvaro överstigande
2 månader

Placeringsregler Skolchef
för fritidshem
Säters kommun

Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §,
p.2
Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §,
p.2

Skolchef

BUN
BUN

Gymnasieskolan
ÄRENDE
1
2

3

Inrätta och avveckla gymnasieprogram
Information till hemkommunen

Avgifter

AVSER/
LAGRUM

DELEGAT
BESLUT
BUN

SL 15 kap, 15 §

SL 15 kap, 17 §

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

Utredare/utvecklare för
gymnasieskolan

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan
huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen.
Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl
är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd
till elever. Lag (2014:1002).
Eleverna 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.

BUN
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ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 15 kap, 19a
§

DELEGAT
BESLUT
Rektor

Utredare/utvecklare för
gymnasieskolan
BUN

4

Utse mentor

5

Stöd till inackordering

SL 15 kap, 32 §

6
7

Inackorderingsbeloppets storlek
Skriftligt avtal lärlingsutbildning

SL 15 kap, 32 §
SL 16 kap, 11
a§

DELEGAT
UPPGIFT

Rektor

ANMÄRKNING
Varje elev ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska särskilt uppmärksamma tecken på
att eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt informera berörd skolpersonal
Beslut enligt 32 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
SL 28 kap 5 §.
Ett skriftligt avtal (utbildningskontrakt) ska upprättas för varje
elev och arbetsplats och undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den
arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen.
Skolhuvudmannen ska se till att utbildningskontrakt upprättas.
Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare underteckna utbildningskontraktet.
I utbildningskontraktet ska det anges
1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur många veckor av utbildningen som ska genomföras där
varje termin och vilka tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen,
2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan
skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,
3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut, och
4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda
delen av utbildningen.
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BUN

ÄRENDE
8

Beslut om att avslå/bevilja krav på
ersättning för utbildning som fördelas på längre tid än tre år

AVSER/
LAGRUM
SL 16 kap 50,
52 §§

9

Yttrande från hemkommunen

SL 16 kap, 48 §

10

Interkommunal ersättning, bidragets storlek

SL 16 kap, 50 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

Utredare/utvecklare för
gymnasieskolan
BUN

38

ANMÄRKNING

RAPPORT

15 § De nationella programmen är avsedda att genomgås på tre
läsår.
Aktuella bestämmelser
Särskilt stöd: 3 kap. 8-9 §§ skollagen (2010:800)
När betyg ska sättas: 3 kap. 16 § skollagen och Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan.
Utbildningens omfattning och elevens rätt att fullfölja: 16 kap. 15
och 37 § § skollagen.
Förlängd undervisning: 9 kap. 7 § gymnasieförordningen
(2010:2039).
Gå om kurser: 9 kap. 1-3 §§ gymnasieförordningen.
Ersättning till fristående skolor: 15 kap. 33 §, 16 kap. 52-54 §§
skollagen och 28 kap. 5 § skollagen.

BUN

http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/val-och-vagledning/syv-gymnasieskola/forlangd-undervisning-1.215934
Innan en kommun eller ett landsting tar emot en sökande som
inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för
utbildningen ska yttrande inhämtas från den sökandes hemkommun. Yttrande behöver dock inte inhämtas, om det med hänsyn
till tidigare avgivet yttrande eller av andra skäl är onödigt.
50 § En kommun som på ett nationellt program har antagit en
elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett landsting som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 16 kap, 52

DELEGAT
BESLUT
BUN

11

Bidrag från hemkommunen

12

Beslut om bidrag, fristående gymnasieskola om/när det under året
tillkommer en fristående skola efter det att barn- och utbildningsnämnden fattat beslut.

SL 16 kap, 52

Skolchef

13

Tilläggsbelopp

SL 16 kap, 52

Skolchef

14

Beslut om preparandutbildning
som varar mer än ett år
Reducering av omfattning av utbildningen på introduktionsprogram,

SL 17 kap, 5 §

Rektor

SL 17 kap, 6 §

Rektor

15

DELEGAT
UPPGIFT

39

ANMÄRKNING
52 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen, enligt 42 §, var skyldig att erbjuda utbildning på nationella program vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 53 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 54 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).
Beslut enligt 16 kap. 52 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. (SL 28 kap 5 §)
Om en kommun har ett barn eller en elev som under året söker
sig till en verksamhet hos en huvudman som startat under året
och som därför inte tidigare har fått något bidrag, ska kommunen
fatta ett beslut om bidrag till den huvudmannen under året.
52 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen, enligt 42 §, var skyldig att erbjuda utbildning på nationella program vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 53 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 54 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).
Beslut enligt 16 kap. 52 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. (SL 28 kap 5 §)
Beslut enligt 16 kap. 52 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. (SL 28 kap 5 §)
Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får preparandutbildningen förlängas till två år.
Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier.
Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning
i veckan (garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning
får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen
bedömer att det finns särskilda skäl. Lag (2018:749).

RAPPORT

BUN

BUN
BUN
BUN

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 17 kap, 7 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

16

Plan för utbildningen och individuell studieplan

17

Behörighet

SL 17 kap, 11 §

Rektor

18

Språkintroduktion, beslut om särskilda skäl

SL 17 kap, 12 §

Rektor

19

Beslut om behörighet och mottagande

SL 17 kap, 14 §

Rektor

20

Beslut om interkommunal ersättning eller ersättning till fristående
gymnasieskola gällande yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion.

SL 17 kap

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för
utbildningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen
ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd.

BUN

För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.
Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett
yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.
Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte
har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 § och som behöver en utbildning med
tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får
även andra elever gå språkintroduktion. Lag (2015:246).
Den huvudman som anordnar utbildningen prövar om en sökande till programinriktat val som har utformats för en grupp elever eller till yrkesintroduktion som har utformats för en grupp
elever är behörig och om den sökande ska tas emot. Lag
(2018:749).

BUN

BUN

BUN

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande.
Lag (2015:482).
När det gäller ersättningsfrågan regleras den interkommunala erBUN
sättningen för preparandutbildningen och programinriktat individuellt val. För övriga introduktionsprogram lämnas ersättningsfrågan oreglerad, dvs. det är upp till hemkommunen och den
mottagande kommunen att komma överens om beloppet.

Skolchef

40

ÄRENDE
21

22

23

Beslut om att inte erbjuda yrkesintroduktion och individuellt alternativ enl. SL 17 kap, 16 §,

Beslut om att erbjuda språkintroduktion enligt 17 kap. 12 § till elever som tillhör gymnasiesärskolans
målgrupp. Lag (2012:109).
Mottagande till utbildningar som
inte utformats för en grupp elever

AVSER/
LAGRUM
SL 17 kap, 16
§, andra stycket

DELEGAT
BESLUT
Utredare/utvecklare för
gymnasieskolan

SL 17 kap, 16
§, tredje stycket

Rektor

SL 17 kap, 21 §

Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
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Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemBUN
kommunen erbjuds programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Erbjudandet om programinriktat val ska avse utbildningar som är inriktade mot ett allsidigt urval av de nationella program som kommunen anordnar
eller erbjuder genom samverkansavtal.
Utöver det som följer av första stycket ansvarar hemkommunen
för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion och
individuellt 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.
Hemkommunen får erbjuda språkintroduktion enligt 12 § till elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Lag (2018:749).
Hemkommunen får erbjuda språkintroduktion enligt 17 kap. 12 §
till elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Lag
(2012:109).

BUN

En kommun som anordnar programinriktat val som har utforBUN
mats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för
en enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion får
ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive utbildning även om de inte kommer från kommunen.
Även ett landsting som anordnar programinriktat val som har utformats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats
för en enskild elev eller individuellt alternativ, får ta emot behöriga ungdomar till utbildningen oberoende av vilken kommun de
kommer från. Lag (2018:749).

41

ÄRENDE
24

Interkommunal ersättning

AVSER/
LAGRUM
SL 17 kap, 2223 §§.

DELEGAT
BESLUT
BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
22 § En kommun som på preparandutbildning har tagit emot en
elev som inte är hemmahörande i kommunen, ska ersättas för
sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Om inte den anordnande kommunen och elevens hemkommun
kommer överens om annat, ska den interkommunala ersättningen
uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för preparandutbildning.
23 § En kommun som på programinriktat val har antagit en elev
som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, ska ersättas för sina kostnader för elevens
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett landsting som på programinriktat
val antagit en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen.

25

Interkommunal ersättning

SL 17 kap, 26 a
§.

Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen
kommer överens om annat, ska den interkommunala ersättningen
beräknas enligt 24-27 §§. Lag (2018:749).
En kommun eller ett landsting som enligt 19 § andra stycket har
tagit emot en elev på programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever ska ersättas
för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun. Detsamma gäller den kommun eller det landsting som enligt 21 a § har tagit emot en elev på preparandutbildning, yrkesintroduktion som inte har utformats för en grupp elever, individuellt alternativ eller språkintroduktion.

BUN

Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun
inte kommer överens om annat ska ersättningen för utbildningen
motsvara anordnarens självkostnad. Lag (2015:176).
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ÄRENDE
26

Bidrag från hemkommunen för
preparandutbildning

AVSER/
LAGRUM
SL 17 kap, 31 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje
elev på preparandutbildning vid skolenheten som var behörig för
utbildningen vid den tidpunkt när denna påbörjades.

BUN

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 32 och 33 §§ och i vissa
fall ett tilläggsbelopp enligt 34 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2015:73).
27

Tilläggsbelopp

SL 17 kap, 31 §

Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5.
34 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

Skolchef

BUN

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en
elev i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen.
28

Bidrag från hemkommunen för
programinriktat individuellt val

SL 17 kap, 35 §

Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje
elev på programinriktat val vid skolenheten som var behörig för
utbildningen vid den tidpunkt när denna påbörjades.
Bidraget består av
1. bidrag för den del av utbildningen som motsvarar det nationella program som det programinriktade valet är inriktat mot, och
2. bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.
Bidrag enligt andra stycket 2 ska lämnas under högst ett år.

Skolchef

BUN

Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på grund av att eleven är utlandssvensk. Lag (2018:749).
29

Beslut om avslag för att få gå utbildning vid internationell gymnasieskola

SL 24 kap, 6 §

Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5.
Enligt villkor beslutade av BUN 2012-09-06, § 70

Skolchef
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BUN

ÄRENDE
30

Ersättning för utbildning som leder fram till International
Baccalaureate (IB)

31

Nya kurser

32

Beslut om lokala programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv
Beslut om dagar för höst- och vårterminens början och slut

33

34

Programfördjupning

AVSER/
LAGRUM
SL 29 kap, 17 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

GY-förordning
1 kap 6 §
GY-förordning
1 kap 8 §

BUN AU

GY-förordning
3 kap 2 §

Skolchef

GY-förordning
4 kap 5 §

Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
17 § En elevs hemkommun är skyldig att betala ersättning för
kostnader för elevens utbildning till anordnare av utbildning som
leder fram till International Baccalaureate (IB). Skyldigheten gäller dock endast utbildning för sådana elever som hemkommunen
var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt då
IB-utbildningen påbörjades och endast om utbildningsanordnarens avgifter till International Baccalaureate Office betalas av staten.
Om parterna inte kommer överens om annat ska ersättning betalas med ett belopp som Statens skolverk beslutar. För internationella skolor som motsvarar gymnasieskolan finns särskilda bestämmelser om bidrag för IB-utbildning.
En huvudman eller annan intressent får ansöka hos Statens skolverk om en ny kurs.

BUN AU

Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni. Huvudmannen
får för en viss utbildning besluta om andra tider om utbildningsinslag förutsätter andra läsårstider. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen
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.
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BUN
BUN
BUN

BUN

ÄRENDE
35

Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val.

AVSER/
LAGRUM
GY-förordning
4 kap 7 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Huvudmannen för en gymnasieskola beslutar om vilka kurser
som ska erbjudas som individuellt val.

BUN

Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa
1. en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen,
2. minst en kurs i estetiska ämnen, och
3. de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på
grundnivå om eleven går på ett yrkesprogram.
Undantag från vad som föreskrivs i andra stycket 1 och 2 får
göras om det finns synnerliga skäl.
Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som
får ingå i de ämnen som avses i andra stycket 2.
För de elever som avses i 11 § respektive 15–20 §§ ska svenska
som andraspråk eller modersmål erbjudas som individuellt val.
Förordning (2012:402).

45

ÄRENDE
36

Arbetsplatsförlagt lärande, beslut
Skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet

AVSER/
LAGRUM
GY-förordning
4 kap 12 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

Rektor

ANMÄRKNING

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i BUN
gymnasieskolan i minst 15 veckor. I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i
minst 22 veckor. En elev som går gymnasial lärlingsutbildning ska
i stället genomföra mer än hälften av denna utbildning som arbetsplatsförlagt lärande. Omfattningen ska då räknas från och
med det läsår som eleven påbörjar den gymnasiala lärlingsutbildningen.
Varje vecka som genomförs på en arbetsplats ska för en elev i
gymnasieskolan anses motsvara 23 timmars garanterad undervisningstid. Huvudmannen får besluta att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på högskoleförberedande program och får
då också besluta om i vilken omfattning.
För en elev i gymnasiesärskolan ska varje vecka som genomförs
på en arbetsplats anses motsvara 25 timmars garanterad undervisningstid.
Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för det arbetsplatsförlagda lärandet och att detta uppfyller de krav som
finns för utbildningen. Rektorn beslutar om hela eller delar av
kurser ska förläggas till arbetsplatser och om hur fördelningen
över läsåren ska göras. Förordning (2014:70).
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ÄRENDE
37

Arbetsplatsförlagt lärande, samråd
med lokal styrelse samt åtgärder
som behövs för att utbildningen så
snart som möjligt ska förläggas till
en arbetsplats

AVSER/
LAGRUM
GY-förordning
4 kap 13 §

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

ANMÄRKNING

RAPPORT

Om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på ett yrkesprogram i gymnasieskolan eller ett nationellt program i gymnasiesärskolan, får utbildningen anordnas bara om

BUN

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.
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i de fall som avses i första
stycket bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan.
Innan huvudmannen för en gymnasieskola beslutar om
detta ska huvudmannen samråda med det lokala programrådet.

38

39

Antalet undervisningstimmar för
varje kurs samt gymnasiearbetet

Beslut om urval till platser på programinriktat individuellt val och
yrkesintroduktion
Information till de sökande

GY-förordning
4 kap 22 §

GY-förordning
6 kap 1 §

Om utbildning har skolförlagts på grund av det 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. Förordning (2012:402).
Huvudmannen beslutar om antalet undervisningstimmar för varje BUN
kurs, varje ämnesområde, gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet samt om hur fördelningen av undervisningstiden över
läsåren ska göras.

Rektor

Huvudmannen ska redovisa hur eleven har fått sin garanterade
undervisningstid. Förordning (2012:402).
1 § Om antalet platser är färre än antalet sökande på programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion som anordnas för en
grupp elever, ska ett urval göras. I dessa fall gäller bestämmelserna om urval i 7 kap.

Rektor

Urval ska göras sakligt och opartiskt. Inför ansökan ska
huvudmannen informera de sökande om huruvida huvudmannen har beslutat att tillämpa 7 kap. 3 § eller 5 § och i så
fall på vilket sätt.

Rektor

Mottagande av ungdomar som uppfyller behörighetskraven för
ett yrkesprogram
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ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
GY-förordning
6 kap 8 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

40

Språkintroduktion

41

Beslut om antal platser som ska
avsättas för fri kvot

GY-förordning
7 kap 2 §

Rektor

42

Antal platser i fri kvot på olika
program i gymnasieskolan

GY-förordning
7kap 3 §

Rektor

43

Beslut om hänsynstagande vid färdighetsprov på estetiska området

GY-förordning
7kap 5 §

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

8 §2 Språkintroduktion ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som andraspråk.
I övrigt ska språkintroduktion utformas utifrån den bedömning
som ska göras enligt 7 § och innehålla de ämnen och kurser som
eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och
kurser i gymnasieämnen.
Språkintroduktion får kombineras med kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildning vid
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå
i utbildningen.
Språkintroduktion får kombineras med kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildning vid
folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800). Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå
i utbildningen.
De sökande tas emot i början på utbildningen på ett nationellt
BUN
program eller till en sådan nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar det första läsåret. Om
antalet platser är färre än antalet sökande som ska tas emot i
första respektive andra hand, ska ett urval göras.
Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
BUN
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför
de övriga sökande, eller
2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan
vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever som avses i 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) söker
till en utbildning. Huvudmannen beslutar om det antal platser
som ska avsättas.
Om en utbildning kräver att den sökande har speciella färdigheter
inom det estetiska området, får huvudmannen besluta att vid urvalet, förutom till betygen, hänsyn ska tas till ett färdighetsprov.

Rektor
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ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
GY-förordning
7kap 6a §

DELEGAT
BESLUT

44

Samråd kring den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen

45

Beslut om preliminär antagning

GY-förordning
7kap 7 §

Rektor

46

Antagning av elever till gymnasieskolan vid senare tidpunkt

GY-förordning
7kap 8 §

Rektor

47

Beslut om att elev får byta studieväg

GY-förordning
7kap 9 §

Rektor

AVSER/
LAGRUM
SL 18 kap, 5 §

DELEGAT
BESLUT
Chef för Elevhälsa

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

ANMÄRKNING

RAPPORT

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

5 § Hemkommunen prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen. Beslutet ska föregås av en utredning motsvarande den
som enligt 7 kap. 5 § andra stycket ska göras inför beslut om
mottagande i grundsärskolan om utredning saknas eller det av
andra skäl bedöms nödvändigt. Lag (2012:109).

BUN

6 a §/ Huvudmannen ska samråda med den juridiska eller fysiska
person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen innan en elev inom gymnasial lärlingsutbildning placeras på arbetsplatsen. Förordning (2012:117).
Efter urval bland de sökande ska huvudmannen preliminärt beBUN
sluta om antagning. Beslutet ska fattas i början av vårterminen
närmast före utbildningens start. För de sökande som vid ansökningstillfället inte har slutfört grundskolan eller motsvarande utbildning ska höstterminsbetyget från den högsta årskursen då
vara urvalsgrund.
Huvudmannen får besluta att anta en sökande vid senare tidBUN
punkt än vid början av utbildningen om det finns plats på den aktuella studievägen och om den sökande är behörig och har de
kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig
undervisningen. Huvudmannen får besluta att den sökande ska
genomgå ett inträdesprov för att visa att han eller hon har de
kunskaper och färdigheter som krävs.
Huvudmannen får besluta att eleven ska få byta studieväg efter
BUN
det att eleven har fått yttra sig, om eleven uppfyller behörighetskraven för den önskade studievägen. Om eleven inte har fyllt 18
år och inte heller har ingått äktenskap, ska även elevens vårdnadshavare yttra sig.

Gymnasiesärskolan
ÄRENDE
1

Prövning

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
49

ÄRENDE
2

3

Utredning

Beslut att eleven inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp

AVSER/
LAGRUM
SL 18 kap, 6 §,
andra stycket

SL 18 kap, 7 §

DELEGAT
BESLUT
Chef för Elevhälsa

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

6 § 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.

BUN

En rektor som får sådana upplysningar ska anmäla detta till elevens hemkommun. Hemkommunen ska skyndsamt utreda
frågan. Lag (2012:109).
7 § Hemkommunen ska besluta att eleven inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp om en utredning enligt 6 § visar detta. Hemkommunen ska då erbjuda eleven utbildning i gymnasieskolan eller vuxenutbildning enligt denna lag. Hemkommunen ska vidta
de åtgärder som krävs för elevens övergång från gymnasiesärskolan till gymnasieskolan eller vuxenutbildning. Lag (2012:109).

Chef för Elevhälsa

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd

4

Informera om gymnasiesärskolans
olika program

SL 18 kap, 9§

5

Skolskjuts

SL 18 kap, 3031 och 35 §§

Skolskjuts regleras av Kommunstyrelsens delegationsordning

Utredare/ utvecklare för
gymnasieskolan

Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande.
Lag (2015:482).
9 § Varje kommun ska informera om gymnasiesärskolans olika
program. Lag (2012:109).
31 § En elev som med stöd av 19 kap. 35-37 §§ går i gymnasiesärskola i en annan kommun än sin hemkommun och som på
grund av skolgången måste övernatta i den kommunen, har rätt
till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för
elever som är hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för
detta ska ersättas av elevens hemkommun. Lag (2012:109).
Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
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ÄRENDE
6

7
8

9

Stöd till inackordering

Beslut om att avslå/bevilja krav på
ersättning för utbildning som fördelas på längre tid än tre år
Bedömning av om en ungdom
som har sökt till ett individuellt
program har förutsättningar att
följa undervisningen på ett nationellt program.

Bedömning om mottagande på individuellt program

AVSER/
LAGRUM
SL 18 kap, 32 §

DELEGAT
BESLUT
Utredare/ utvecklare för
gymnasieskolan

DELEGAT
UPPGIFT

SL 19 kap. 17 §
SL 19 kap, 29 §

SL 19 kap, 40 §

Chef för elevhälsa

ANMÄRKNING

RAPPORT

32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en
gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller till och
med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Skyldigheten gäller dock inte elever som har tagits emot i andra hand till
ett nationellt program enligt 19 kap. 39 §.

BUN

Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (första
stycket)
17 § Utbildningen i gymnasiesärskolan är avsedd att genomgås
under fyra läsår. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen
får fördelas på längre tid.
29 § tredje stycket: Hemkommunen ska göra en bedömning
av om en ungdom som har sökt till ett individuellt program
har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt
program. Om hemkommunen bedömer att den sökande inte har
förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program,
ska den sökande tas emot på ett individuellt program. Om hemkommunen bedömer att den sökande har förutsättningar att följa
undervisningen på ett nationellt program, ska kommunen bereda
honom eller henne tillfälle att så snart som möjligt söka till nationella program som anordnas av hemkommunen. Lag
(2012:109).

BUN

Beslut som avses i första stycket får överklagas hos Skolväsendets
överklagandenämnd. Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
Chef elevhälsan 40 § En kommun får ta emot en elev från en annan kommun på
BUN
ett individuellt program i sin gymnasiesärskola under förutsättning att hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa
undervisningen på ett nationellt program. Även ett landsting får
ta emot en elev på ett individuellt program under samma förutsättning.
Det som sägs i första stycket gäller dock endast om hemkommunen och den mottagande kommunen eller landstinget kommer
överens om ersättningen för utbildningen. Lag (2012:109).
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ÄRENDE
10

Mottagande på individuella program (bedömning av om eleven
kan följa undervisningen på ett
nationellt program)

AVSER/
LAGRUM
SL19 kap.40a §

11

Yttrande

SL 19 kap, 41 §

12

Beslut, överenskommelse, Interkommunal ersättning

SL 19 kap, 44
och 44a§§

DELEGAT
BESLUT
Chef elevhälsan

DELEGAT
UPPGIFT

Utredare/ utvecklare för
gymnasieskolan

Skolchef

ANMÄRKNING

RAPPORT

40 a § En kommun eller ett landsting ska ta emot en elev på ett
individuellt program om

BUN

1. eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), och
2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa
undervisningen på ett nationellt program. Lag (2015:176).
41 § Innan en kommun tar emot en sökande som inte är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen
ska yttrande inhämtas från den sökandes hemkommun. Yttrandet
ska innehålla uppgift om huruvida eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. Detsamma gäller innan ett landsting tar emot en
sökande. I de fall där eleven har sökt till ett individuellt program
ska yttrandet också innehålla uppgifter om huruvida eleven kan
följa ett nationellt program och om överenskommelse om ersättning för utbildningen enligt 40 §. Lag (2012:109).
44 § Om inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer överens om annat, och om annat inte heller
följer av andra och tredje styckena, ska den interkommunala ersättningen enligt 43 § första stycket motsvara anordnarens självkostnad…
44 a § En kommun eller ett landsting som har tagit emot en elev
på ett individuellt program enligt 40 a § ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun.
Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun
inte kommer överens om annat ska ersättningen för utbildningen
motsvara anordnarens självkostnad. Lag (2015:176).
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ÄRENDE
13

Bidrag från hemkommunen (fristående gymnasiesärskola)

AVSER/
LAGRUM
SL 19 kap, 45 §

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

45 § Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för
varje elev på ett nationellt program vid skolenheten som hemkommunen enligt 18 kap. 27 § var skyldig att erbjuda utbildning i
gymnasiesärskolan vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades.

BUN

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 46 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 47 §.
14

Tilläggsbelopp

SL 19 kap, 45 §

Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

Skolchef

Se ovan.

BUN

Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Kommunal vuxenutbildning
ÄRENDE
1

Avgifter

AVSER/
LAGRUM
SL 20 kap, 7 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

DELEGAT
UPPGIFT

53

ANMÄRKNING
7 § Utbildningen ska vara avgiftsfri, om inte något annat följer av
denna lag eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 3
kap. 21 §. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.
Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg,
som varje elev inom utbildning på grundläggande eller gymnasial
nivå har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som högst
motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader.
Lärverktyg som används i utbildningen ska i övrigt tillhandahållas
utan kostnad för eleverna.
Elever inom utbildning i svenska för invandrare ska utan kostnad
ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en
tidsenlig utbildning.
Huvudmannen får dock besluta att elever ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg.
Avgifter får inte tas ut i samband med ansökan om plats.

RAPPORT

ÄRENDE
2

Individuell studieplan

AVSER/
LAGRUM
SL 20 kap, 8 §

3

Rätt att fullfölja utbildningen

SL 20 kap, 9 §

4

Kommunens ansvar

SL 20 kap, 10,
17 §

DELEGAT
BESLUT

Rektor

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

Rektor

ANMÄRKNING
8 § Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell
studieplan för varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om den
enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.
9 § Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen.
Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska
upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.
Den vars utbildning på grundläggande nivå har upphört enligt
andra stycket ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns
särskilda skäl för det. Den vars utbildning på gymnasial nivå har
upphört enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning,
om det finns särskilda skäl för det.
Den vars utbildning i svenska för invandrare har upphört enligt
andrastycket eller som frivilligt avbrutit sådan utbildning ska på
nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det.
Utbildningen får avbrytas även enligt bestämmelserna i 5 kap. 1720 §§.
Beslut enligt 9§ andra, tredje eller fjärde stycket får överklagas hos
Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
10 § 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.
17 § Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i sådan utbildning.

54

RAPPORT

BUN

ÄRENDE
5

Mottagande

AVSER/
LAGRUM
SL 20 kap, 1314 §§

DELEGAT
BESLUT
Rektor

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor (yttrande enligt 14
§, första
stycket)

ANMÄRKNING

RAPPORT

13 § 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.

BUN (beslut)

14 § Om en ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman, ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till den huvudmannen. Till ansökan ska ett yttrande fogas
där hemkommunen redovisar sin bedömning av om den sökande
uppfyller de villkor som anges i 11 §.
Den huvudman som anordnar en utbildning beslutar om den sökande ska tas emot till utbildningen. Den andra huvudmannen
får ta emot den sökande, även om hemkommunen har bedömt
att den sökande inte har rätt att delta i utbildningen.
Beslut enligt 13§ och 14 §, andra stycket, får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

6

Bedömning av om elev har rätt att
delta i utbildning

SL 20 kap, 15 §

7

Överenskommelse om tillhandahållande av utbildning

SL 20 kap, 18 §

Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
15 § En kommun, som i sin utbildning på grundläggande nivå har
en elev som kommer från en annan kommun, ska få ersättning
för sina kostnader för den elevens utbildning från elevens hemkommun. Detta gäller endast om hemkommunen har bedömt eller, efter överklagande av ett beslut enligt 14 §, andra stycket, beslut har meddelats att eleven har rätt att delta i utbildningen.
18 § Ett landsting får tillhandahålla utbildning på gymnasial nivå
inom områdena naturbruk och omvårdnad. Efter överenskommelse med en kommun får landstinget tillhandahålla utbildning
på gymnasial nivå även inom andra områden.

Rektor

BUN

55

BUN

ÄRENDE
8

Beslut om utbildning

9

Behörighet till utbildning på
gymnasial nivå, bedöma om eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

AVSER/
LAGRUM
SL 20 kap, 19 c
§

DELEGAT
BESLUT

SL 20 kap, 20 §

Rektor

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

ANMÄRKNING
19 c § Om grundläggande behörighet enligt 19 § kan uppnås genom olika utbildningar på gymnasial nivå, bestämmer hemkommunen vilken av utbildningarna som den ska erbjuda. Kommunen ska då
1. utgå från den vuxnes behov av särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare eller av särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan, och
2. så långt som möjligt beakta den vuxnes önskemål, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Lag (2016:1184).
20 § En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå
från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20
år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.
Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första
stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i
gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
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RAPPORT

BUN

ÄRENDE
10

Ansökan om att delta i utbildning
på gymnasial nivå, yttrande och
beslut enligt andra och tredje
stycket SL 20 kap, 21 §

AVSER/
LAGRUM
SL 20 kap, 21 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

21 § En ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå ska
ges in till den sökandes hemkommun.

BUN

Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till
den huvudmannen. Till ansökan ska fogas ett yttrande av vilket
det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna
för den sökandes utbildning. Ett yttrande behövs inte om det är
onödigt med hänsyn till en tidigare överenskommelse.
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. Ett åtagande gäller även om den sökande därefter byter hemkommun.
Beslut enligt 21§ tredje stycket får överklagas hos Skolväsendets
överklagandenämnd.

11

Beslut om mottagande och antagning

SL 20 kap, 22
och 23 §§

Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
22 § Den huvudman som anordnar utbildning på gymnasial nivå
beslutar om den sökande ska tas emot till utbildningen.

Rektor

BUN

Hemkommunen ska ta emot en sökande om de behörighetsvillkor som anges i 20 § är uppfyllda.
En kommun ska ta emot en behörig sökande från en annan kommun och ett landsting ska ta emot en behörig sökande, om hemkommunen har åtagit sig eller, efter överklagande enligt 28 kap.
12 §, ska åta sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning.

12

Antagning

SL 20 kap, 23 §

Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
23 § 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 §.

Rektor
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BUN

ÄRENDE
13

14

Utbildningens omfattning

Samverkan med arbetslivet

AVSER/
LAGRUM
SL 20 kap, 24 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

SL 20 kap, 25 §

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

24 § Utbildning i svenska för invandrare ska i genomsnitt under
en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmars undervisning i
veckan. Undervisningens omfattning får dock minskas om
eleven begär det och huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte.

BUN

Huvudmannen ska verka för att undervisningen erbjuds på tider
som är anpassade efter elevens behov.
25 § 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 som

Rektor

– arbetslivsorientering,
– validering,
– praktik, eller
– annan utbildning.

15

Samråda med en berörd arbetsgivare och den lokala arbetstagarorganisationen

SL 20 kap, 27 §

16

Beslut om att rätt att delta i utbildning

SL 20 kap, 32 §

Huvudmannen ska också verka för att utbildning i svenska för invandrare kan bedrivas under tid då eleven får ersättning enligt socialförsäkringsbalken på grund av sjukdom, skada eller föräldraledighet och för att utbildningen kan kombineras med aktiviteter
som erbjuds inom hälso- och sjukvården.
27 § Huvudmannen ska samråda med en berörd arbetsgivare och
den lokala arbetstagarorganisationen som arbetsgivaren är bunden till genom kollektivavtal om en arbetstagares deltagande i utbildningen och utbildningens förläggning.

Rektor

Rektor

32 § Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska
språket att utbildning i svenska för invandrare inte kan anses
nödvändig har inte rätt att delta i utbildningen.
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BUN

ÄRENDE
17

Uppsökande verksamhet

AVSER/
LAGRUM
SL 20 kap. 2 9§

18

Mottagande, SFI

SL 20 kap, 33 §

Rektor

19

Beslut om Nationella kurser

Vuf 2 kap, 8 §

BUN

20

Beslut om kursplaner

Vuf 2 kap, 11 §

Rektor

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor

59

ANMÄRKNING
29 §/Träder i kraft I:2018-01-01/ Varje kommun ska aktivt verka
för att nå dem i kommunen som har rätt till utbildningen och för
att motivera dem att delta i utbildningen.
Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det
att en rätt till utbildning i svenska för invandrare inträtt. Om det
inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre
månader.
Varje kommun ska aktivt verka för att en nyanländ som omfattas
av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare kan påbörja utbildningen inom en månad
från det att den nyanlände anmält sig till utbildning i svenska för
invandrare hos kommunen. Lag (2017:595).
33 § Huvudmannen beslutar om en person ska tas emot till utbildning i svenska för invandrare.
Beslutet får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.
Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
Vuf 2 kap, 8 §. Huvudmannen beslutar om vilka nationella kurser
som ska ges.
För varje kurs ska det finnas en kursplan när det gäller kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning
för vuxna på grundläggande nivå. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen.
Av kursplanen ska följande framgå:
– kursens syfte,
– kursens centrala innehåll,
– antalet verksamhetspoäng som kursen omfattar, och
– kunskapskraven för kursen.
Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och
särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Förordning
(2012:746).

RAPPORT

BUN

BUN

ÄRENDE
21

22

Beslut om kursplaner

Beslut om kursplaner

AVSER/
LAGRUM
Vuf 2 kap, 12 §

Vuf 2 kap, 13 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

12 § För kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska
det finnas en kursplan. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen. Av kursplanen ska kunskapskraven för varje kurs framgå.

BUN

Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om kursplanen. Förordning (2016:1052).
För varje ämne ska det finnas en ämnesplan när det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning
för vuxna på gymnasial nivå. Den ska ge utrymme för läraren och
eleverna att själva planera undervisningen

Rektor

BUN

Av ämnesplanen ska följande framgå:
– ämnets syfte,
– varje kurs som ingår i ämnet,
– det centrala innehållet för varje kurs,
– antalet gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som varje
kurs omfattar, och
– kunskapskraven för varje kurs.

23
24

Beslut om avvikelse från kursplaner
Beslut, arbetsplatsförlagt lärande

Vuf 2 kap, 14 §

Rektor

Vuf 2 kap, 27 §

Rektor

Förutom när det gäller ämnen som är gymnasiegemensamma enligt bilaga 3 till skollagen (2010:800) får Statens skolverk meddela
föreskrifter om ämnesplaner. Sådana föreskrifter får innebära att
vissa kurser eller ämnen bara får anordnas på vissa utbildningar.
Förordning (2012:746).
14 § För elever med utvecklingsstörning får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen för utbildning i svenska för invandrare.
27 § Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för arbetsplatsförlagt lärande och att lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen. Rektorn beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser.
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BUN
BUN

ÄRENDE
25

26

Urval

Utredning vid avstängning

AVSER/
LAGRUM
Vuf 3 kap, 7 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

Vuf 7 kap, 4 §

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett
urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som
anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning
och som
1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en
upprättad individuell studieplan,
2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

BUN

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen (2010:800). Förordning
(2016:1185).
4 § 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. Utredningen ska inledas omgående och genomföras så skyndsamt som möjligt. Var
och en som antas kunna lämna upplysningar av betydelse ska höras under utredningen.

Rektor

BUN

Särskild utbildning för vuxna
ÄRENDE
1

Avgifter

AVSER/
LAGRUM
SL 21 kap, 6 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

6 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.

BUN

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. Lärverktyg som används i utbildningen ska i övrigt tillhandahållas
utan kostnad för eleverna.
61

2

Ansökan och mottagande, yttrande

SL 21 kap, 7 §

Rektor

7 § En ansökan om att delta i utbildning ska ges in till den sökandes hemkommun.
Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman, ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till
den huvudmannen. Till ansökan ska fogas ett yttrande av vilket
det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna
för den sökandes utbildning. Ett sådant yttrande behövs inte om
det är onödigt med hänsyn till tidigare överenskommelse.
Den huvudman som anordnar en utbildning beslutar om den sökande ska tas emot till utbildningen. En huvudman är skyldig att
till sin utbildning ta emot sökande som kommer från andra kommuner, om hemkommunerna har åtagit sig att svara för kostnaderna för deras utbildning.
Den huvudman som anordnar en utbildning på gymnasial nivå
beslutar om en sökande ska antas till utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om urval bland mottagna sökande till utbildning
på gymnasial nivå.
Beslut enligt 7 § tredje stycket får överklagas hos Skolväsendets
överklagandenämnd.

3

Individuell Studieplan

SL 21 kap, 8 §

Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande.
Lag (2015:482).
8 § Hemkommunen ansvarar för att det upprättas en individuell
studieplan för varje elev. Planen ska innehålla uppgifter om den
enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

Rektor
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BUN

4

Rätt att fullfölja utbildningen

SL 21 kap, 9 §

Rektor

9 § Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen.

BUN

Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska
upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.
Den vars utbildning på grundläggande nivå har upphört enligt
andra stycket ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns
särskilda skäl för det. Den vars utbildning på gymnasial nivå har
upphört enligt andra stycket får på nytt beredas sådan utbildning,
om det finns särskilda skäl för det.
Utbildningen får avbrytas även enligt bestämmelserna i 5 kap. 1720 §§.
Beslut enligt 9 § andra och tredje stycket får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

5

Kommunens ansvar

SL 21 kap, 10,
14 §§

Beslutet får överklagas endast av barnet, eleven eller den sökande. Lag (2015:482).
10 § 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.

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.

6

Studie- och yrkesvägledning

SL 21 kap, 10a
§

7

Rätt att delta i utbildning på
grundläggande nivå
(Bedöma elevens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen)

SL 21 kap, 11,
16 §§

14 § Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning på gymnasial nivå och aktivt verka för att de vuxna i kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning.
10 a § Hemkommunen är skyldig att se till att den som avser att
påbörja utbildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning.
11 § En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret
det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan
syftar till att ge, och
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Rektor
Rektor
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BUN

8
9

Överenskommelse om att tillhandahålla utbildning på gymnasial nivå.
Intyg

SL 21 kap, 15 §

BUN

SL 21 kap, 23 §

15 § Ett landsting får efter överenskommelse med en kommun
tillhandahålla utbildning på gymnasial nivå.
Rektor

23 § Den som genomgått en kurs i särskild utbildning för vuxna
och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom
betyg ska få ett intyg. I 18 § andra stycket och 19 § finns bestämmelser om att intyg ska utfärdas i vissa andra fall.
Huvudmannen ansvarar för att eleverna informeras om möjligheten att få ett intyg.

Entreprenad och samverkan
ÄRENDE
1

Entreprenad

AVSER/
LAGRUM
SL 23 kap. 1 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

2

Entreprenad

SL 23 kap. 2 §

BUN

3

Entreprenad

SL 23 kap. 3 §

BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
En kommun, ett landsting eller en enskild huvudman får enligt
bestämmelserna i detta kapitel med bibehållet huvudmannaskap
sluta avtal om att någon annan än kommunen, landstinget eller
den enskilde huvudmannen utför uppgifter inom utbildning eller
annan verksamhet enligt denna lag (entreprenad).
Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om
anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras
medlemmar får en kommun eller ett landsting genom ett avtal enligt första stycket utföra uppgifter åt en annan huvudman inom
skolväsendet.
De bestämmelser som finns för en utbildning eller en annan
verksamhet enligt denna lag ska med de undantag som anges i
detta kapitel gälla även vid entreprenad. Lag (2017:759).
2 § Inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. får uppgifter överlämnas på
entreprenad. Lag (2015:482).
3 § Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas på entreprenad.
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RAPPORT

ÄRENDE
4

Entreprenad

AVSER/
LAGRUM
SL 23 kap. 3a §

DELEGAT
BESLUT
BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
3 a § Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan får uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet överlämnas på entreprenad till en annan huvudman.
En enskild huvudman får även överlämna uppgifter som avser
modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person.

5

Entreprenad

SL 23 kap. 4 §

Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får endast överlämnas på entreprenad
om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att
anordna utbildningen inom den egna organisationen. Lag
(2016:761).
4 § Inom gymnasieskolan får uppgifter som avser undervisning i
karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil
överlämnas på entreprenad.

BUN

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får en enskild huvudman överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning på entreprenad.
Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning överlämnas
till staten på entreprenad. Sådana uppgifter får inte överlämnas
till en enskild fysisk eller juridisk person. Lag (2015:194).
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RAPPORT

ÄRENDE
6

Entreprenad

AVSER/
LAGRUM
SL 23 kap. 6 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

6 § Om en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman
överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad,
får kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen
överlämna den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift.
Kommunen eller landstinget får när det gäller kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna överlämna även den myndighetsutövning som hör till rektorns
uppgifter.

7

Samverkan

SL 23 kap, 8 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om begränsningar när det gäller överlämnande av rektorsuppgifter som innefattar myndighetsutövning.
Lag (2015:482).
8 § En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att
denna ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i
25 kap.

Skolchef

En kommun får också sluta avtal med ett landsting om att detta
ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal
vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom
särskild utbildning för vuxna. Lag (2015:482).
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BUN

Särskilda utbildningsformer
ÄRENDE
1

Bidrag

AVSER/
LAGRUM
SL 24 kap, 5§

DELEGAT
BESLUT
BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
5 § Hemkommunen för en elev i en internationell skola på grundskolenivå, vars huvudman har fått ett godkännande enligt 3 a § eller ett medgivande enligt 4 a §, ska, om inte hemkommunen och
huvudmannen är samma kommun, lämna bidrag till huvudmannen för skolan om
1. eleven får fullgöra sin skolplikt där, eller
2. hemkommunen får statsbidrag för eleven.
Bidraget ska lämnas från och med höstterminen det år eleven fylller sex år och bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och
elevens behov efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Om en
elev har ett omfattande behov av särskilt stöd är hemkommunen
inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Om inte hemkommunen och huvudmannen för skolan har kommit överens om något annat, ska bidraget beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar den 1 januari. Lag
(2015:802).
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RAPPORT

ÄRENDE
2

Bidrag

AVSER/
LAGRUM
SL 24 kap, 6 a§

DELEGAT
BESLUT
BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

6 a § Hemkommunen för en elev i en internationell skola på gymnasienivå, vars huvudman har fått en förklaring enligt 6 §, ska
lämna bidrag till huvudmannen för skolan om
1. eleven är folkbokförd i Sverige eller hemkommunen får statsbidrag för eleven,
2. eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra
särskilda skäl att få sin utbildning i en internationell skola på gymnasienivå, och
3. hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började.
Bidraget enligt första stycket ska uppgå till det belopp som hemkommunen och den internationella skolan kommer överens om.
För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska
hemkommunen, utöver vad som följer av andra stycket, lämna ett
extra bidrag. Bidraget ska motsvara huvudmannens kostnader för
det extra stödet under förutsättning att motsvarande kostnader
skulle ha uppkommit om eleven gått en gymnasieutbildning som
erbjudits av kommunen. Kommunen behöver dock inte lämna
extra bidrag om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

3

Utbildning vid folkhögskola som
motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

SL 24 kap11 §

Om inte hemkommunen och huvudmannen har kommit överens
om något annat, ska bidraget beräknas för ett bidragsår i sänder.
Varje bidragsår börjar den 1 januari. Lag (2015:802).
11 § Den som har rätt att delta i kommunal vuxenutbildning i
svenska för invandrare har rätt att i stället delta i en folkhögskolas
motsvarande utbildning, om

Rektor

1. folkhögskolan enligt sådana föreskrifter som har meddelats
med stöd av 29 kap. 24 § har getts rätt att sätta betyg, anordna
prövning samt utfärda betyg
och intyg, och
2. folkhögskolan har förklarat sig ha för avsikt att ta emot den sökande till utbildningen.
68

BUN

ÄRENDE
4

Utbildning vid folkhögskola som
motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

5

Annat sätt att fullgöra skolplikten

AVSER/
LAGRUM
SL 24 kap14 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

SL 24 kap, 2325 §

BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

14 § Hemkommunen ska i samband med att den fattar ett beslut
om mottagande enligt 20 kap. 33 § förklara eleven behörig att
delta i utbildning i folkhögskola som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare om 1. de villkor som anges
i 11 § är uppfyllda, och 2. anmälan har lämnats enligt 13 §.
Beslut enligt 23-24 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §

BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Efter samråd med Rektor

BUN

Efter särskild prövning kan barn- och utbildningsnämnden säga
upp förskoleplats om placeringsreglerna för förskoleverksamhet
inte följs.
Vid barns frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter
kan placeringen avslutas med omedelbar verkan.

BUN

Skolchef

Vid anmäld frånvaro överstigande två månader görs en individuell bedömning om platsen får behållas.

BUN

Kommunfullmäktige

9 § För plats i sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § och som
erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt för sådan omsorg som avses i 5 § får avgifter tas ut på det sätt som anges i 8
kap. 16 § första stycket respektive 14 kap. 12 §.
Kammarrätten anser att det enligt kommunens tillämpningsregler
finns utrymme för en mer självständig bedömning vid tillämpningen av taxan. Beslutet är därmed inte av rent verkställande art
och kan bli föremål för laglighetsprövning.
Kammarrätten i Göteborg 2016-12-22, mål nr 7083-15

Annan pedagogisk verksamhet
ÄRENDE
1
2

Beslut om placering vid pedagogisk omsorg
Avstängning från barnomsorgsplats

AVSER/
LAGRUM
SL 25 kap.2 §

3

Avstängning från barnomsorgsplats

4

Avstängning från barnomsorgsplats

5

Beslut om avgiftens storlek

BUNs rutin för
beslut om avstängning
BUNs rutin för
beslut om avstängning
BUNs rutin för
beslut om avstängning
SL 25 kap.9 §

6

Tillämpning av barnomsorgstaxan

SL 25 kap.9 §

DELEGAT
BESLUT
Förvaltningsassistent
BUN AU
Skolchef

Skolchef
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BUN

BUN

ÄRENDE
7

Beslut om rätt till bidrag

AVSER/
LAGRUM
SL 25 kap, 10
och 15 §§

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

10 § Den kommun där en enskild bedriver sådan pedagogisk om- BUN
sorg som avses i 2 § ska efter ansökan besluta att huvudmannen
har rätt till bidrag om
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som
gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska
sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag
för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag
för enligt 13 § andra stycket, och
4. avgifterna inte är oskäligt höga.
Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots
att villkoret i första stycket 3 inte är uppfyllt, om det finns skäl
med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.
15 § Om en enskild som har godkänts som huvudman för fritidshem i stället erbjuder öppen fritidsverksamhet till en elev, ska bidrag lämnas av hemkommunen, om kommunen där verksamheten är belägen har tillförsäkrats insyn i verksamheten, verksamheten uppfyller de krav som anges i 6 och 7 §§ och avgifterna inte
är oskäligt höga.
Bidraget ska bestämmas med hänsyn till huvudmannens åtagande
och elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egen motsvarande verksamhet.
Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver
kommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Beslut enligt 10 och 15 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §
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ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM
SL 25 kap. 11 §

DELEGAT
BESLUT
BUN

8

Beslut om bidragets storlek

9

Beslut om bidrag, fristående pedagogisk omsorg om/när det under
året tillkommer en fristående pedagogisk omsorg efter det att barnoch utbildningsnämnden fattat beslut.

SL 25 kap. 11 §

Skolchef

10

Beslut om tilläggsbelopp

SL 25 kap. 11

Skolchef

11

Beslut hur bidraget ska fördelas
SL 25 kap, 11§
mellan huvudmännen för verksamheterna.

DELEGAT
UPPGIFT

Skolchef

71

ANMÄRKNING
11 § Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman som har
rätt till bidrag enligt 10 § för varje barn som tas emot. Bidraget
består av ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §.
Beslut enligt 11 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
SL 28 kap 5 §
Om en kommun har ett barn som under året söker sig till en
verksamhet hos en huvudman som startat under året och som
därför inte tidigare har fått något bidrag, ska kommunen fatta ett
beslut om bidrag till den huvudmannen under året.
11 § Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman som har
rätt till bidrag enligt 10 § för varje barn som tas emot. Bidraget
består av ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §.
Beslut enligt 11 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
SL 28 kap 5 §
Beslut enligt 11 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
SL 28 kap 5 §
Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i förskola. Om barnet
tagits emot i två enskilda verksamheter, eller i en kommunal och
en enskild verksamhet, är kommunen inte skyldig att lämna ett
samlat bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i
endast en kommunal verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för
verksamheterna.
Beslut enligt 11 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
SL 28 kap 5 §

RAPPORT

BUN

BUN
BUN

Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell
uppföljning och utvärdering

1

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM

DELEGAT
BESLUT

Återkallande av godkännande av
enskild förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk omsorg

SL 26 kap 1416 §§

BUN

AVSER/
LAGRUM
SL 29 kap, 3 §

DELEGAT
BESLUT
Rektor

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING
Får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. SL 28 kap 5 §

Övriga bestämmelser
ÄRENDE
1

Beslut att ej ta emot elev med
motiveringen att den ej är bosatt i
landet

DELEGAT
UPPGIFT

72

ANMÄRKNING

RAPPORT

De personer som avses i 2 § andra stycket 1 och 2 har rätt till
BUN
utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de
har påbörjat utbildningen innan de fyllt 18 år. De har inte rätt
till utbildning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning
för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare. De personer
som avses i 2 § andra stycket 4 har endast rätt till utbildning i
grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

ÄRENDE
2

Kommunernas aktivitetsansvar
för ungdomar. Information om
icke skolpliktiga ungdomar, innefattar att föra ett register över de
ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket.

3

Informera vårdnadshavare och
elever om utbildning i förskolor,
förskoleklasser, grundskolor,
grundsärskolor, fritidshem, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor och om sådan pedagogisk
verksamhet som avses i 25 kap.
och som erbjuds i eller av kommunen.

AVSER/
LAGRUM
SL 29 kap, 9 §

SL 29 kap, 19 §

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Rektor Dahlander kunskapscentrum

Skolchef

ANMÄRKNING

RAPPORT

En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad
om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som
1. inte har fyllt 20 år,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt,
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning,
4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan
eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat.
Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första
stycket lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser
på lämpligt sätt.
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i
första stycket.
19 § Kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om
utbildning i förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor
och om sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. och
som erbjuds i eller av kommunen. Kommunen ska också informera om sådana riksrekryterande utbildningar som avses i 16
kap. 45 § och 19 kap. 37 § och om motsvarande utbildningar
vid fristående skolor. Informationen ska utformas enligt 8 kap.
18 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

BUN

Kommunen ska även informera om möjligheten för enskilda
att bedriva förskola, fritidshem eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. med bidrag från hemkommunen enligt
8 kap. 21 §, 14 kap. 15 § samt 25 kap. 11 och 15 §§. Lag
(2017:759).
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Övriga lagrum och kommunalt fastställda beslutsordningar
Hälso- och sjukvård
ÄRENDE
1

Anmälan av allvarlig skada eller
sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning

2

Medicinskt ledningsansvar

AVSER/
LAGRUM
Lag (1998:531)
om yrkesverksamhet på
hälso- och
sjukvårdens
område, 6 kap.
4§
1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Skolsköterska

ANM.

RAPPORT

Om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av
eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom
skall vårdgivaren snarast anmäla detta till Socialstyrelsen.

BUN

Åsa Linddblå
(förordnande
fr.o.m. 31/8 2020

Ett viktig juridiskt begrepp inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen är begreppet ”vårdgivare”. Begreppet definieras som
statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan
hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (

BUN

Att arbeta fram och dokumentera ett konkret ledningssystem
En mycket central skyldighet i detta avseende formuleras i 5
kap. 1 och 4 §§ HSL.
5 kap. 1 § första stycket HSL lyder enligt följande:
”Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på
en god vård uppfylls.”
5 kap. 4 § HSL lyder enligt följande:
”Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.”
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Förhandlingar enligt MBL
ÄRENDE
1

Informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL

2

Informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL

AVSER/
LAGRUM
Gemensam
verksamhet
§§ 11-14 MBL
& §§ 19, 38
MBL
Resp. verksamhet
§§ 11-14 MBL
& §§ 19, 38
MBL

DELEGAT
BESLUT

AVSER/
LAGRUM
Personal förvaltningskansli

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

Övrig personal
inom området

Rektor och Kulturskolans ledare

DELEGAT
UPPGIFT
Skolchef

ANMÄRKNING

Rektor & kulturskolans ledare

I enlighet med Säters kommuns personaladministrativa styrprinciper

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

I enlighet med Säters kommuns personaladministrativa styrprinciper

Personalärenden
ÄRENDE
1
2

Anställningsbeslut inklusive lönesättning samt löpande revisionsförhandling
Anställningsbeslut inklusive lönesättning samt löpande revisionsförhandling

(=närmast överordnad
chef)

(=närmast överordnad
chef)

3

Introduktion av nya medarbetare

All personal

4

Beviljande av semester

All personal

Närmast överordnad chef

5

Beviljande av ledighet utan lön

All personal

Närmast överordnad chef

AVSER/
LAGRUM
Skolchef

DELEGAT
BESLUT
Kommunchef

I enlighet med Säters kommuns personaladministrativa styrprin- BUN
ciper
”

Närmast överordnad chef

RAPPORT

BUN

”
I enlighet med Säters kommuns personaladministrativa styrprin- Verkställighet
ciper
”

BUN

ANMÄRKNING

RAPPORT

Utlandsresor
ÄRENDE
1

Utlandsresa i tjänsten

DELEGAT
UPPGIFT
75

BUN

ÄRENDE
2

AVSER/
LAGRUM
All personal i
förvaltningen

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

ÄRENDE

AVSER/
LAGRUM

Beslut om avslag eller uppställande
av förbehåll i samband med utlämnande till enskild

Offentlighetsoch sekretesslagen
6 kap 4 §§

BESLUTSNIVÅ/
DELEGAT
Skolchef

Utlandsresa i tjänsten

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT
BUN

Allmänna handlingar

1

ANMÄRKNING

RAPPORT

Sekretesslagen 6 kap

BUN

4 § En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling
som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle
hindra arbetets behöriga gång.
5 § En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga
gång.
Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Ekonomiska ärenden, varor och tjänster
ÄRENDE
1

Direktupphandling

2

Anskaffningsbeslut

AVSER/
LAGRUM

DELEGAT
BESLUT
Skolchef

DELEGAT
UPPGIFT

-över 2 mnkr
Nämnd/utskott
-upp till 2 mnkr
Skolchef

3

Attesträtt

Attestreglemente för Säters kommun,
antaget av
kommunfullmäktige 200611-07, §26

ANMÄRKNING

RAPPORT

Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för
direktupphandling
Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för
direktupphandling
Utöver gemensamma upphandlingar inom
UpphandlingsCenter (Kommunspecifika)
Beslut mellan 500 001 kr och två miljoner kr ska tas i samråd
med ordförande i nämnden

BUN
BUN

BUN
Barn- och utbildningsnämndens attestlista innehåller aktuell förteckning över utsedda attestanter på nämndens
olika verksamhetsområdena. Nämnden/styrelsen får delegera rätten att utse attestant till förvaltningschef. Förteckningen över beslutsattestanter skall innehålla uppgift om
samtliga attestberättigade inom nämndens verksamhetsområde. Av förteckningen skall även framgå förutsättningar för och begränsningar av attesträtten, t.ex. aktuella

Förvaltningschef

76

ÄRENDE

4

5

AVSER/
LAGRUM

LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning och
yrkesutbildning

Uthyrning av lokaler

7

Beslut om avstängning från plats i
Kulturskolan på grund av ej betalda avgifter

DELEGAT
UPPGIFT

-över 2 mnkr
Nämnd/utskott
-upp till 2 mnkr
Skolchef
-över 2 mnkr
Nämnd/utskott

LOU:s tjänstekategori 25 Hälsovård och
socialtjänster upp till

6

DELEGAT
BESLUT

Resp. verksamhet
Elever inskrivna i Kulturskolan

-upp till 2 mnkr
Skolchef
Rektor & kulturskolans ledare
BUN au

ANMÄRKNING

kostnadsställen och aktiviteter. Förteckningen skall revideras vid behov, dock minst en gång årligen i samband
med årsskifte. Namnteckningsprov inlämnas vid nyanställning, och vid namnändringar.

RAPPORT

Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för
Direktupphandling
Beslut mellan 500 001 kr och två miljoner kr ska tas i samråd
med ordförande i nämnden

BUN

Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för
Direktupphandling
Beslut mellan 500 001 kr och två miljoner kr ska tas i samråd
med ordförande i nämnden

BUN

Samråd med skolchef

BUN
BUN

Allmänt, organisation m.m.
ÄRENDE
1
2

3

Utfärda fullmakt att föra nämndens talan inför andra myndigheter
Yttrande till förvaltnings-, kammar- och regeringsrätten, Skolinspektionen, Justitieombudsmannen (JO) och Skolväsendets överklagandenämnd.
Å nämndens vägnar svara på skrivelser från myndigheter

AVSER/
LAGRUM
Alla fullmakter

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Ordförande

ANMÄRKNING

Skolchef

Att avge yttrande med anledning av att ett beslut har överklagats får ej delegeras gällande beslut nämnden själv fattat

Skolchef

77

RAPPORT
BUN
BUN

BUN

ÄRENDE
4

Rätt att underteckna avtal

AVSER/
LAGRUM
42 § Gemensamt reglemente och reglementen för
styrelsen och
nämnder i Säters kommun

DELEGAT
BESLUT

DELEGAT
UPPGIFT
Skolchef

ANMÄRKNING

RAPPORT
BUN

Besvärsärenden
ÄRENDE
1
2

Beslut att avvisa besvär p.g.a. att
det inkommit för sent eller är inte
behörig att överklaga
Beslut om omprövning av delegationsbeslut

AVSER/
LAGRUM
Alla ärenden
§ 24 Förvaltningslagen
Alla ärenden
§ 27 Förvaltningslagen

3

Yttrande med anledning av besvär
över delegationsbeslut

Alla ärenden
§ 27 Förvaltningslagen

4

Beslut att anföra besvär över beslut av besvärsmyndighet

Alla ärenden
§ 34 Förvaltningslagen

DELEGAT
BESLUT
Den delegat som
fattat det överklagade beslutet
Den delegat som
fattat det överklagade beslutet

BUN

DELEGAT
UPPGIFT

ANMÄRKNING

RAPPORT

Överklagande skall ha inkommit inom tre veckor från
det att den berörde har fått del av beslutet

BUN
BUN

Den delegat som
fattat det överklagade beslutet

78

BUN

