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Förslag till revidering av delegationsordning  
 
Text med kursiv stil anger förslag till förändrad delegat. 
 
 
Punkt 

 
Ärendegrupp 

 
Delegat/ersättare 

Instans vid 
förvaltningsbesvär 

 
Skolplikt och rätt till utbildning 
4.1 Beslut om inskrivning i 

grundsärskola, träningsskola. Barn 
får tas emot utan vårdnadshavares 
medgivande om det finns synnerliga 
skäl till barnets bästa. Medicinsk, 
social, pedagogisk, psykologisk 
utredning krävs. SL 7 kap 5 §. 

Rektor  
Rektor grundsärskola 
 

Skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § p.1 

4.2 Beslut om utskrivning av elev från 
särskolan och utredning visar att 
eleven inte tillhör grundsärskolans 
målgrupp, SL 7 kap  b §. 

Rektor  
Rektor grundsärskola 

Skolväsendets 
överklagandenämnd, SL 
28 kap 12 § p.1 

4.3 Mottagande på försök i annan 
skolform för högst 6 månader 
(avser grundskolan, 
grundsärskolan), SL 7 kap 8 §. 

Rektor 
Rektor grundsärskola 

 

4.4 Integrering av grundskoleelev i 
grundsärskolan. Bestämmelserna i 
den ursprungliga skolformen gäller 
alltid. SL 7 kap 9 §. 

Rektor 
Rektor grundsärskola 

 

4.5 Integrering av grundsärskoleelev i 
grundskolan. Bestämmelserna i den 
ursprungliga skolformen gäller 
alltid, SL 7 kap 9 §. 

Rektor 
Rektor grundsärskola 

 

 
Förskola 
5.2 Beslut om transport till förskola för 

barn i åldern 3 till 5 år. Avståndet 
ska överstiga 40 km, 
organisatoriska och ekonomiska 
förutsättningar saknas för att starta 
förskola på bostadsorten. BUN 
2014-06-25, 2015-04-29. 

Chef för- och grundskola 
Förslag att 
beslutspunkten upphör. 
Står i strid mot KL 2 
kap 3 §, otillåtet 
gynnande av enskild. 

 

 
Nationella program i gysk 
11.8 Beslut om mottagande i första eller 

andra hand för elever som inte är 
hemmahörande i hemkommun eller 
samverkansområdet, SL 16 kap 44, 
47 §§ 

Skoladministratör 
antagning/Administrativ 
chef 
Skoladministratör 
antagning/ 
Avdelningschef 
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11.9 Inhämtande av yttrande från 
hemkommun när elev inte är 
hemmahörande i kommun eller 
samverkansområdet, SL 16 kap 48 
§ 

Skoladministratör 
antagning/Administrativ 
chef 
Skoladministratör 
antagning/ 
Avdelningschef 

 

 
Introduktionsprogram gysk 
12.9 Inhämta yttrande från hemkommun 

när elev inte är hemmahörande i 
kommun eller samverkansområde, 
SL 16 kap 48 §. 

Skoladministratör 
Skoladministratör 
antagning/ 
Avdelningschef 

 

 
Elevers dagliga resor i gysk 
22.1 Prövning av ansökan och beslut för 

studiehjälpsberättigade elever 
utifrån särskilda skäl. SFS 
1991:1110, Lag om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa 
elevresor, SFS 1991:1120, 
Förordning om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa 
elevresor. Finns 
kommungemensamma regler för 
Fyrkanten. 

Gymnasiechef 
Skolskjutshandläggare 
prövningsärenden/ 
Verksamhetschef 
ekonomi, planering 
 

 

Övrigt 
24.4 Beslut att utse verksamhetschef för 

gymnasieskolans skolhälsovård, 
Hälso- och sjukvårdslagen  

Gymnasiechef 
Förslag att 
beslutspunkten stryks  
p g a ny 
ledningsorganisation, 
utsedd avdelningschef 
tillika verksamhetschef 
för förskola, 
grundskola, 
gymnasieskola 

 

 
Ekonomi 
26.10 Avslag på begäran att tillgodose 

rättighet enligt 
Dataskyddsförordningen 
 
Förslag: Flyttas till Övrigt, ny 
punkt 24.11 

Förvaltningschef/ 
Avdelningschef 

Förvaltningsrätten 
Artiklarna 12.5 och 
15.21 i Dataskydds- 
förordningen. 
Dataskyddslagen 7 kap 
2 §. 

26.11 Anmäla personuppgiftsincident till 
Datainspektionen, 
 
Flyttas till Övrigt, ny punkt 24.12 

Förvaltningschef/ 
Avdelningschef 
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Bidrag till fristående enheter, tilläggsbelopp 
 
27.1 Fastställa bidrag till fristående 

förskola enligt grundbelopp, SL 8 
kap 21 §, Skolf 14 kap. Fr o m 
2017-07-01 ingår genomsnittshyra i 
grundbelopp 

Förvaltningsekonom 
Controller (ekonomi)/ 
Verksamhetschef 
ekonomi, planering 

Förvaltningsrätten 
Skollagen 28 kap 5 § p.2 

27.3 
 

Fastställa bidrag till fristående 
förskoleklass enligt grundbelopp, 
SL 9 kap 19 §, Skolf 14 kap.  
Fr o m 2017-07-01 ingår 
genomsnittshyra i grundbelopp 
 

Förvaltningsekonom 
Controller (ekonomi)/ 
Verksamhetschef 
ekonomi, planering 

Förvaltningsrätten 
Skollagen 28 kap 5 § p.2 

27.5 
 

Fastställa bidrag till fristående 
grundskola enligt grundbelopp, SL 
10 kap 37 §, Skolf 14 kap. Fr o m 
2017-07-01 ingår genomsnittshyra i 
grundbelopp. 
 

Förvaltningsekonom 
Controller (ekonomi)/ 
Verksamhetschef 
ekonomi, planering 

Förvaltningsrätten 
Skollagen 28 kap 5 § p.2 

27.7 
 

Fastställa bidrag till fristående 
fritidshem enligt grundbelopp, SL 
14 kap 15 §, Skolf 14 kap. Fr o m 
2017-07-01 ingår genomsnittshyra i 
grundbelopp. 
 

Förvaltningsekonom 
Controller (ekonomi)/ 
Verksamhetschef 
ekonomi, planering 

Förvaltningsrätten 
Skollagen 28 kap 5 § p.2 

27.9 
 

Fastställa bidrag till huvudman för 
enskild pedagogisk omsorg, enskild 
öppen förskola, enskild öppen 
fritidsverksamhet, enskild öppen 
nattomsorg, SL 25 kap 11 § 
 

Förvaltningsekonom 
Controller (ekonomi)/ 
Verksamhetschef 
ekonomi, planering 

Förvaltningsrätten 
Skollagen 28 kap 5 § p.9 

27.11 Fastställa bidrag till fristående 
gymnasieskola, fristående 
gymnasiesärskola enligt 
grundbelopp. Delegat beslutar om 
ersättning för varje elevplats i varje 
fristående skola enligt BUN:s taxa, 
kostnad för elev med särskilda 
behov i fristående gymnasie – 
gymnasiesärskola enligt BUN:s 
taxa. 
Nationellt program, SL 16 kap 52 § 
Introduktionsprogram, SL 17 kap 
29, 35-36 §§. 

Ekonom 
Strömbackaskolan 
Controller (ekonomi)/ 
Verksamhetschef 
ekonomi, planering 
 

Förvaltningsrätten 
Skollagen 28 kap 5 § p.2 

 
 


