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Förslag till förändringar och tillägg i barn- och utbildningsnämndens 

delegationsordning 
 

Förslagen förändring/tillägg markeras med kursiverad text. 
 
Punkt Ärendegrupp Delegat 

   

 Trygghet och studiero  

 
2.3 

 
Beslut att hindra en vårdnadshavare att vistas på 
förskolans, skolans område 

 
Förskolechef 
Rektor, gymnasiechef 

 
 

 

Förskola 
 

 
5.1 

 
Placering av barn vid avvikelse från reglerna. 
 

 
Förskolechef   
Rektor 

5.8 Beslut om utökad tid i förskola SL 8 kap 5-7 § Förskolechef   
Rektor 

 Utbildning på nationella program i 

gymnasieskolan 
 

 
11.10 

 
Beslut om vilka kurser som erbjuds som 
programfördjupning, SL 16 kap 26-28 §§, 
Gysf 4 kap 1  §. Val av kurser görs i samråd med 
programråden, d v s branschen (ny punkt) 

 
Huvudmannen 
För Strömbackaskolan: 
Gymnasiechef 
För Grans Natur- 
bruksgymnasium: 
Verksamhetschef 

  

Utbildning på introduktionsprogram i 

gymnasieskolan 

 

12.1 Beslut om att preparandutbildning förlängs till två år, 
SL 17 kap 5 §, upphävd 

Rektor 

12.3 Beslut om plan för utbildning på introduktionsprogram, 
SL 17 kap 7 §,  stryks 

Rektor 
Huvudmannabeslut 

12.5 Beslut om behörighet och mottagande till 
programinriktat individuellt val eller till 
yrkesintroduktion som utformats för en grupp elever, 
SL 17 kap 14 §,  

Barn- och utbildnings- 
nämndens ordförande 

12.7 Beslut att inom yrkesprogram nationellt program 
anordna programinriktat individuellt val som är riktat 
mot yrkesprogrammet, SL 17 kap 16 § 

För Strömbackaskolan:                 
Gymnasiechef                        
För Grans Natur- 
bruksgymnasium: 
Verksamhetschef 

12.8 Beslut att träffa överenskommelse med landsting om 
att anordna programinriktat individuellt val som är 
inriktat mot yrkesprogrammet. Krävs synnerliga skäl, 
SL 17 kap 18 §. 
Beslut att träffa överenskommelse med landsting om att 
bevilja utbildning för elever på introduktionsprogram, SL 
17 kap 17-19 §§ 

För Strömbackaskolan:                 
Gymnasiechef 
För Grans Natur- 
bruksgymnasium: 
Verksamhetschef 
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12.10 Mottagande av elever från annan kommun till 
introduktionsprogram vilka inte utformats för en grupp 
elever, SL 17 kap 21 § 1 st. 

Rektor 
För Strömbackaskolan: 
Gymnasiechef 
För Grans Natur- 
bruksgymnasium: 
Verksamhetschef   
 

12.11 Beslut om mottagande och beslut om mottagande i 
första hand eller andra hand till programinriktat 
individuellt val och yrkesintroduktion som anordnas 
för en grupp elever när elev inte är hemmahörande i 
hemkommun eller samverkansområdet, SL 17 kap 19 § 
Beslut om mottagande och beslut om mottagande i första 
eller andra hand till introduktionsprogram som 
anordnas för en grupp elever när elev inte är 
hemmahörande hemkommun eller samverkansområdet, 
SL 17 kap 19 §. 

För Strömbackaskolan: 
Gymnasiechef 
För Grans Natur- 
bruksgymnasium: 
Verksamhetschef 

 Gymnasieskolan  

 
13.8 

 
Beslut om urval bland sökande till särskild variant,  
Gysf 5 kap § 7 och 8. Hänsyn tas till ett prov för 
bedömning av den sökandes färdigheter eller 
kunskaper inom det ämne eller ämnesområde. 
(Barn- och utbildningsnämndens ordförande är delegat för 
antagningen.) 
 

 
Barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande 
Rektor 
 

13.9 Beslut om urval av sökande till riksrekryterande 
utbildning, Gysf 5 kap 15, 16 §§. 
Hänsyn tas till ett prov för bedömning av den sökandes 
färdigheter eller kunskaper inom det ämne eller 
ämnesområde. 
(Barn- och utbildningsnämndens ordförande är delegat för 
antagningen.) 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande 
Rektor 
 
 

13.10 Beslut om urval till platser på programinriktat 
individuellt val och yrkesintroduktion, på 
introduktionsprogram som anordnas för en grupp elever  
Gysf 6 kap 1 § (ny punkt) 

Barn- och 
utbildningsnämndens 
ordförande 

 Utbildning på program i gymnasiesärskolan  

 
15.5 

 
Beslut om vilka kurser som erbjuds som 
programfördjupning, Gysf 4 kap 1 a, 6 §§. Val av kurser 
görs i samråd med programråden, d v s branschen (ny 
punkt) 
 

 
Huvudmannen 
Rektor 
 

 Annan pedagogisk verksamhet  

 
18.1 

 
Beslut om särskilt stöd på grund av fysiska, psykiska 
eller andra skäl, SL 25 kap 2 § 2 st 

 
Förskolechef   
Rektor 

18.2 Beslut om undantag från reglerna för placering i 
omsorg kvällar, nätter och helger, SL 25 kap 5 § 
 

Förskolechef   
Rektor 
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 Avslå ansökan om att lämna ut allmänna 

handlingar 

 

25.2 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
allmänna handlingar på enhetsnivå, förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, 
Offenlighets- och sekretesslagen 

Förskolechef   
Rektor 

25.4 Beslut att inte lämna ut handlingar till vårdnadshavare i 
vissa fall, Offentlighets- och sekretesslagen 12 kap §3 § 
 

Förskolechef   
Rektor 

 Ekonomi  

 
26.9 

 
Behörig firmatecknare för Barn- och 
utbildningsnämnden 
(ny punkt) 

 
Förvaltningschef och 
avdelningschef inom sitt 
ansvarsområde 

26.10 Avslag på begäran att tillgodose rättighet enligt 
Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen 7 kap 2 §. 
 
Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15-21 i 
dataskyddsförordning får överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol.  
(ny punkt). 
 

Förvaltningschef 
 

26.11 Anmäla personuppgiftsincident till Datainspektionen 
enligt Dataskyddsförordningen artikel 33.  
(ny punkt) 
 

Förvaltningschef 

 Bidrag till fristående enheter, tilläggsbelopp  
 
27.11 
c) 
 

 
Fastställa bidrag till preparandutbildning SL 17 kap 31 
§. Har upphävts genom lag (2018:749). Fastställa 
bidrag till introduktionsprogram SL 17 kap § 29, 35 36 

 
Ekonom iansvarig 
Strömbackaskolan 

27.11 
d) 
 

Sl 17 kap 35 § fristående gymnasieskola 
programinriktat individuellt val, SL 17 kap 29 §, 35 §, 36 
§. Stryks 

Ekonomiansvarig 
Strömbackaskolan 

27.11 
e) 

SL 19 kap 45 §  gymnasiesärskola antagna efter ht 13  
(eleverna har avslutat utbildningen) 

Ekonom iansvarig 
Strömbackaskolan 
 

27.12 
d) 

Beslut om tilläggsbelopp för elev i 
preparandautbildning, programinrikat val SL 17 kap, 
31, 34 § 
Beslut om tilläggsbelopp för elev i introduktionsprogram 
SL 17 kap 29, 35, 36 § 

Gymnasiechef 
(Berör ej Grans 
Naturbruksskola) 


