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Beslutanderätt och delegering 

Om delegering och delegationsbeslut 

Möjligheterna för nämnder att delegera beslutanderätten har två syften: 

1. Avlasta nämnden från att behandla en mängd rutinärenden. Detta skapar utrymme för 
mer omfattande behandling av ärenden där fler handlingsalternativ finns. 

2. Möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir 
kortare och handläggningen snabbare. 

Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i 
uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt 
som om nämnden själv fattat dem. I kommunallagen 6 kap 38 § framgår vilka typer av beslut 
som inte får delegeras. Hit hör till exempel ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet och ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Rutiner för anmälan och dokumentation av delegationsbeslut 

Samtliga beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Beslut som 
fattats med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § (brådskande beslut) måste anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde. 

Varje delegationsbeslut ska diarieföras och innehålla uppgift om: 

 Vem som beslutat 

 När beslutet är fattat 

 Vilket beslut som fattats och vad beslutet avser 

Särskild beslutanderätt inom skolväsendet (rektorsbeslut) 

I skollagen finns särskilda bestämmelser om rektorns beslutanderätt. Denna rätt får rektorn i 
vissa fall överlåta till annan anställd. Dessa beslut fattas inte på nämndens vägnar och är 
därför inte att betrakta som ”delegationsbeslut”. Besluten ska inte heller rapporteras till 
nämnden. 

Verkställighetsbeslut 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som kan delegeras och beslut som innebär ren 
verkställighet. Verkställighetsbeslut kan sägas vara beslut där det lämnas litet utrymme för 
att göra självständiga bedömningar. De styrs av redan fastställda regler, riktlinjer, direktiv 
och rutinbeskrivningar. Verkställighetsbeslut anmäls inte till nämnden. 
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Övergripande delegation 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas 
KL 6 kap 39 § Ordförande   

1.2 Beslut i samtliga ärenden som delegerats till tjänsteman, 
vid ordinarie delegats frånvaro eller jäv 

  Förvaltningschef   

1.3 Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser 
och konferenser 

  Arbetsutskottet   

 

Allmänna handlingar, överklaganden och ombud 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
2.1 Beslut i fråga om avslag på utlämnande av allmän handling TF 2 kap. 2 § Förvaltningschef   
2.2 Beslut i fråga om uppställande av förbehåll i samband 

med utlämnande av allmän handling 
OSL 10 kap. Förvaltningschef   

2.3 Beslut om att förklara att ombud som part anlitat är olämplig 
i ett ärende 

FL 14 § Förvaltningschef   

2.4 Beslut att avvisning ett överklagande som kommit in för sent FL 45 § Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

  

2.5 Beslut i fråga om omprövning av beslut och yttrande i ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats av delegat 

FL 37-39 § Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

  

 

Personalärenden 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
3.1 Beslut i fråga om återbesättning av vakant tillsvidaretjänst   Närmaste chef   
3.2 Beslut i fråga om att inrätta ny respektive konvertera befintlig 

tjänst 
  Förvaltningschef   

3.3 Beslut att anställa viss person på tillsvidaretjänst   Närmaste chef   
3.4 Beslut i fråga om entledigande på grund av arbetsbrist eller 

personliga skäl 
LAS Förvaltningschef   

3.5 Utse företrädare för kommunen i rättegång 
avseende arbetsrättsliga tvister 

  HR-chef   
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Ekonomi, avtal och upphandling 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
4.1 Beslut i omfördelning av budgetmedel mellan 

olika budgetansvar 
  Förvaltningschef   

4.2 Beslut i fråga om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av 
personal till värde av högst fyra prisbasbelopp 

Skadeståndslagen 3 
kap. 2 § 

Förvaltningschef   

 

Övergripande för fler skolformer 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
5.1 Beslut att på försök, under högst sex månader, ta emot elev 

i en annan skolform 
SL 7 kap 8 § Elevhälsochef Om huvudmännen som berörs är 

överens om detta och vårdnads-
havare medger det 

5.2 Beslut om uppskjuten skolplikt SL 7 kap 10 § Rektor på 
mottagande skola 

Efter begäran av vårdnadshavare 

5.3 Beslut om förlängning av skolplikten, upphörande av 
skolplikt i förtid och rätt att slutföra skolgången även om 
skolplikt upphört 

SL 7 kap 13-16 § Rektor för berörd 

elev 

  

5.4 Beslut om föreläggande med eventuellt vite för 
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter (vad 
gäller elevens fullgörande av skolgången) 

SL 7 kap 23 § Förvaltningschef   

5.5 Beslut om att hos domstol ansöka om utdömande av vite Lagen om viten 6 § Förvaltningschef    

Skolskjuts, elevresor och inackorderingsstöd 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
6.1 Beslut att avslå ansökan om elevresor Lag om 

kommunernas 
skyldighet att svara 
för vissa elevresor 

Förvaltningschef   

6.2 Beslut att avslå stöd till resor och inackordering   Förvaltningschef   



6.3 Beslut att avslå ansökan om skolskjuts 

SL 9 kap 15b-15c 
§§ och 21a § 
10 kap 32-33 §§ och 
40 §  
11 kap 31-32 §§ och  
39 §  
18 kap 30-31 §§ och 35 
§  

Förvaltningschef 
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Förskola 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
7.1 Beslut att avslå begäran om plats i förskola SL 8 kap 3-7 § Förvaltningschef Det handlar inte om vilken 

förskola utan endast om rätten till 
förskola i Älvkarleby kommun 

7.2 Överenskommelse med annan kommun om att den 
kommunen ska ta emot ett barn vars utbildning Älvkarleby 
kommun ansvarar för, inklusive yttrande och beslut om 
interkommunal ersättning 

SL 8 kap 12, 13 

och 17 §§§ 

Förvaltningschef   

7.3 Beslut om att ta emot barn från annan kommun inklusive 
överenskommelse om interkommunal ersättning 

SL 8 kap 13 och 
17 §§ 

Förvaltningschef Innan beslut fattas ska yttrande
inhämtas från barnets 
hemkommun 

 

Förskoleklass 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
8.1 Beslut om tidigare skolstart SL 7 kap 11 § Rektor för 

mottagande skola 
  

8.2 Överenskommelse med annan kommun om att den 
kommunen ska ta emot en elev vars utbildning Älvkarleby 
kommun ansvarar för, inklusive yttrande och beslut om 
interkommunal ersättning 

SL 9 kap 12, 13 
och 16 §§§ 

Förvaltningschef   

8.3 Beslut om att ta emot elev från annan kommun inklusive 
överenskommelse om interkommunal ersättning 

SL 9 kap 13 och 16 
§§ 

Förvaltningschef Innan beslut fattas ska yttrande
inhämtas från barnets 
hemkommun 8.4 Beslut om att placera elev vid annan skolenhet än 

den skolenhet som vårdnadshavaren önskar 
SL 9 kap 15 § Rektor för elevens 

upptagningsområde 
  

8.5 Beslut om mottagande av barn som ej anses bosatt i Sverige SF 4 kap 2 § Förvaltningschef   
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Grundskola 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
9.1 Beslut om dagarna för höst- vårterminens början och slut. 

Fastställa daglig undervisningstid, förläggning av resterande 
lovdagar och studiedagar i grundskola och grundsärskola 

SF 3 kap 2-4 § Förvaltningschef   

9.2 Beslut om mottagande av barn som ej anses bosatt i Sverige SF 4 kap 2 § Förvaltningschef   
9.3 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 

garanterade undervisningstiden 
SF 9 kap 3 § Rektor   

9.4 Beslut om fördelning av undervisningstiden mellan 
årskurserna efter förslag av rektor 

SF 9 kap 4 § Förvaltningschef   

9.5 Beslut om urval av ämnen som ska erbjudas som elevens val SF 9 kap 8 § Rektor   
9.6 Överenskommelse med annan kommun om att den 

kommunen ska ta emot en elev vars utbildning Älvkarleby 
kommun ansvarar för, inklusive yttrande och beslut om 
interkommunal ersättning 

SL 10 kap 24-
27 och 34 §§ 

Förvaltningschef   

9.7 Beslut om att ta emot en elev från annan kommun 
inklusive överenskommelse om interkommunal ersättning 

SL 10 kap 25-
27 och 34 §§ 

Förvaltningschef Innan beslut fattas ska yttrande
inhämtas från elevens hemkommun 

9.8 Beslut om elevens placering vid en annan skolenhet än 
den vårdnadshavare önskar 

SL 10 kap 30 § Rektor för elevens 
upptagningsområde 

  

9.9 Beslut om att en elev inte har rätt att gå kvar på den skolenhet 
där eleven blivit placerad 

SL 10 kap 31 § Förvaltningschef   

9.10 Beslut att låta grundskoleelev få sin utbildning inom 
grundsärskolan (integrerad elev) 

SL 7 kap 9 § Elevhälsochef Om huvudmännen som berörs 
av detta är överens och elevens 
vårdnadshavare medger det 
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Grundsärskola 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
10.1 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan SL 7 kap 5 § 2 st Elevhälsochef Beslut ska föregås av en utredning 

och samråd med barnets  
vårdnadshavare 

10.2 Beslut om att ta emot barn i grundsärskolan 
utan vårdnadshavarens samtycke 

SL 7 kap 5 § 3 st Elevhälsochef Kan bara ske om det finns 
synnerliga skäl med hänsyn till 
barnets bästa 

10.3 Beslut om att låta ett barn få fullgöra skolplikten i 
grundsärskolan från de år då barnet fyller sex år utan att 
först ha gått i förskoleklass 

SL 7 kap 11a Elevhälsochef   

10.4 Överenskommelse med annan kommun om att den 
kommunen ska ta emot en elev vars utbildning Älvkarleby 
kommun ansvarar för, inklusive yttrande och beslut om 
interkommunal ersättning 

SL 11 kap 24, 
25 och 33 §§§ 

Förvaltningschef   

10.5 Beslut om att ta emot en elev från annan kommun 
inklusive överenskommelse om interkommunal ersättning 

SL 11 kap 25, 26 
och 33 §§§ 

Förvaltningschef Innan beslut fattas ska yttrande 
inhämtas från elevens  
hemkommun 

10.6 Beslut om mottagande av barn som ej anses bosatt i Sverige SF 4 kap 2 § Förvaltningschef   
10.7 Beslut om elevs placering vid annan skolenhet än 

den vårdnadshavaren önskar 
SL 11 kap 29 § 2 st Elevhälsochef På grund av organisatoriska eller 

ekonomiska skäl eller med hänsyn 
till övriga elevers trygghet och 
studiero 

10.8 Beslut om att en elev inte har rätt att gå kvar på den skolenhet 
där eleven blivit placerad 

SL 11 kap 30 § Förvaltningschef   

10.9 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 

SF 10 kap 2 § Rektor   

10.10 Beslut att låta grundsärskoleelev få sin utbildning 
inom grundskolan (integrerad elev) 

SL 7 kap 9 § 1 st Elevhälsochef Om huvudmännen som berörs av 
detta är överens och elevens  
vårdnadshavare medger det 
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Gymnasieskola 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
11.1 Beslut i fråga om att undervisningen får fördelas under 

längre tid än tre år 
SL 16 kap 15 § Förvaltningschef   

11.2 Beslut att elever i gymnasieskola ska hålla sig med 
enstaka egna hjälpmedel 

SL 15 kap 17 § 2 st Rektor   

11.3 Beslut i fråga om förlängd undervisning GyF 9 kap 7 § Rektor   
11.4 Beslut om tider för läsår, skolarbetets förläggning 

och studiedagar 
GyF 3 kap 1-3 § Förvaltningschef   

11.5 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på 
högskoleförberedande program 

GyF 4 kap 12 § 2 st Rektor   

11.6 Beslut att skolförlägga hela utbildningen på yrkesintroduktion GyF 6 kap 5 § Rektor   
11.7 Yttrande till annan kommun avseende mottagande av elev på 

nationellt program 
SL 16 kap 48 § Förvaltningschef   

11.8 Beslut att minska utbildningens omfattning för en elev 
till mindre än den garanterade undervisningstiden på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 6 § Rektor På begäran av elev 

11.9 Beslut om att motta elev från annan kommun till utbildningar 
som utformats för en grupp elever på introduktionsprogram 

SL 17 kap 19 § 3 st Rektor   

11.10 Beslut om att motta elev från annan kommun till utbildningar 
som inte utformats för en enskild elev på 
introduktionsprogram 

SL 17 kap 21§ Rektor   

11.11 Beslut i fråga om interkommunal ersättning vid 
programinriktat val på introduktionsprogram 

SL 17 kap 23-25 §§ Förvaltningschef   

11.12 Bidrag till fristående huvudman med elev i programinriktat 
val på introduktionsprogram 

SL 17 kap 35-36 §§ Förvaltningschef   

 

Gymnasiesärskola 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
12.1 Beslut om bidrag i form av grundbelopp till 

fristående gymnasiesärskola 
SL 19 kap 45-46, 
48 §§§ GyF 13 kap 

Förvaltningschef Hemkommunen ansvarar och 
utredningen föregår prövningen 

12.2 Beslut om tilläggsbelopp till fristående gymnasiesärskola SL 19 kap 47 §  
GyF 13 kap 

Förvaltningschef   

12.3 Prövning om sökandes tillhörighet i målgruppen   Elevhälsochef Hemkommunen ansvarar och 
utredningen föregår prövningen 
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Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxen 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
13.1 Beslut att böcker och andra lärverktyg ska anskaffas 

av eleverna på egen bekostnad 
SL 20 kap 7 § 
SL 21 kap 6 § 

Rektor   

13.2 Beslut i fråga om utbildningen för elev ska upphöra SL 20 kap 9 § 

SL 21 kap 9 § 2 st 

Rektor   

13.3 Beslut i fråga om att på nytt bereda elev plats i utbildningen SL 20 kap 9 § 
SL 21 kap 9 § 3 st 

Rektor   

13.4 Beslut i fråga om mottagandet av elev på grundläggande nivå SL 20 kap 13-
14§§ 

Rektor   
13.5 Beslut i fråga om mottagandet av elev på gymnasial nivå SL 20 kap 19, 22 §§ Rektor   
13.6 Beslut om mottagande och antagning till särskild utbildning 

för vuxna 
SL 21 kap 7 § Rektor   

13.7 Beslut i fråga om mottagande av elev i svenska för invandrare SL 20 kap 33 § Rektor   
13.8 Beslut om åtagande att svara för kostnaderna för 

sökandes utbildning hos annan huvudman 
SL 20 kap 21 § Rektor   

 

Entreprenad och samverkan 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
14.1 Beslut att överlämna den myndighetsutövning som hör till 

en lärares undervisningsuppgift då beslut fattas om att 
bedriva undervisning på entreprenad 

SL 23 kap 6 § Förvaltningschef   

14.2 Avtal med staten eller en enskild huvudman om att överta 
ansvar för medicinska insatser som anges i skollagen 2 
kap 25-28 §§ om elevhälsa 

SL 23 kap 9 § 2 st Elevhälsochef   
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Särskilda utbildningsformer 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Kommentar 
15.1 Undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats SL 24 kap 20-  

21§§ 
Rektor Avser elever som pga. sjukdom 

eller liknande skäl under en längre 
tid inte kana delta i skolarbete. I 
samråd med läkare och med 
eleven eller vårdnadshavarens  
samtycke 

15.2 Beslut om att medge fullgörande av skolplikten på annat 
sätt än som anges i skollagen 

SL 24 kap 23 § Rektor   

15.3 Återkallelse av sådant medgivande SL 24 kap 24 § Rektor   
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Bilaga 1 

Exempel på beslut som tas av rektor Lagrum Kommentar 
Beslut om åtgärdsprogram SL 3 kap 9 § 2 st Begränsningar i vidaredelegering av beslutanderätt 
Beslut att inte upprätta åtgärdsprogram SL 3 kap 9 § 3 st Begränsningar i vidaredelegering av beslutanderätt 
Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning SL 3 kap 11 § Får ej vidaredelegeras 
Anpassad studiegång SL 3 kap 12 § Får ej vidaredelegeras 
Betygssättning då lärare inte är legitimerande/behöriga. I 
vissa fall även ändring av uppenbart oriktiga betyg 

SL 3 kap 16§ 
SL 3 kap 20 § 2 st 

  

Ordningsregler SL 5 kap 5 § Under medverkan av eleverna 
Kvarsittning SL 5 kap 8 § Högst en timme 
Skriftlig varning SL 5 kap 11 § Information till vårdnadshavare 
Annan undervisningsgrupp eller undervisning på annan 
plats inom samma skolenhet för att tillförsäkra de andra 
eleverna trygghet och studiero 

SL 5 kap 12 § Högst fyra veckor. Mer än två veckor endast om det 
finns synnerliga skäl 

Tillfällig placering vid annan skolenhet SL 5 kap 13 § Gemensamt beslut med mottagande rektor. Högst fyra 
veckor. Mer än två veckor endast om det finns 
synnerliga skäl 

Avstängning av elev i grundskolan, specialskolan 
och sameskolan 

SL 5 kap 14 § Får ej vidaredelegeras. Endast under den tid som 
behövs för en skyndsam utredning, dock högst en vecka 
och endast två gånger per kalenderhalvår 

Omedelbar avstängning av elev från de frivilliga skolformerna SL 5 kap 17 § 3 st Får ej vidaredelegeras. Högst en – två veckor i avvaktan 
på nämndens beslut (SL 5 kap 18 §) 

Omedelbar avstängning av elev från en utbildning med 
praktiska inslag i de frivilliga skolformerna 

SL 5 kap 19 § 3 st Får ej vidaredelegeras. Högst en – två veckor i avvaktan 
på nämndens beslut (SL 5 kap 20 §) 

Omhändertagande av föremål SL 5 kap 22 § Får ej vidaredelegeras 
Undantag för från bestämmelser för integrerade elever SL 7 kap 9 § 2 st Undantag med hänsyn till undervisningens upplägg 
Beslut om att låta ett barn få fullgöra skolplikten i 
grundskolan från de år då barnet fyller sex år utan att först 
ha gått i förskoleklass 

SL 7 kap 11a §   

Ledighet i de obligatoriska skolformerna som avser längre än 
10 dagar 

SL 7 kap 17 § Får ej vidaredelegeras om ledigheten avser mer än 
10 dagar 

Befrielse från obligatoriska inslag i undervisningen i 
de obligatoriska skolformerna 

SL 7 kap 19 § Får ej vidaredelegeras 
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Beslut om andra lärotider för en elev SF 3 kap 5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
elevens fysiska eller psykiska förutsättningar i 
samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. 
Får ej vidaredelegeras 

Beslut att inte flytta upp elev till närmast högre årskurs SF 4 kap 5 § Får ej vidaredelegeras 
Beslut att elev får gå om en årskurs SF 4 kap 6 § På begäran av elevens vårdnadshavare 
Beslut att flytta upp en elev till högre årskurs än den eleven 
redan tillhör eller normalt ska tillhöra 

SF 4 kap 7 § Om elevens vårdnadshavare medger 

Beslut hur anmälningsskyldigheten vid frånvaro ska fullgöras SF 4 kap 8 §   
Omfattning av friluftsverksamhet SF 5 kap 6 §   
Modersmålsundervisning SF 5 kap 7 §   
Svenska som andra språk SF 5 kap 14 §   
Beslut om hur utrymmet för skolans val ska användas SF 9 kap 9 § Får ej vidaredelegeras 
Avvikelser från timplanerna SF 10 kap 4 § Får ej vidaredelegeras 
Beslut om hur utrymmet för skolans val ska användas SF 10 kap 8 §   
Beslut om hur den fördelningsbara tiden i träningsskolan 
ska användas 

SF 10 kap 10 § Särskilda skäl 

Beslut om att en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa 
en kombination av ämnen, det vill säga gå inriktningen 
träningsskola 

SL 11 kap 3, 8 §§ I samråd med vårdnadshavare 

Utformning av information i utvecklingsplan SL 11 kap 16 §   
Beslut om att en elevs utbildning på ett nationellt program 
till sitt innehåll får avvika från vad som annars gäller för 
programmet 

SL 19 kap 13 §   

Beslut om att en elev på ett individuellt program ska läsa en 
kombination av ämnen enligt 3 § och ämnesområden enligt 
14 §, om eleven har förutsättningar för det 

SL 19 kap 15 § Ett sådant beslut ska framgå av elevens 
individuella studieplan 

Modersmålsundervisning GyF 4 kap 15 §   
Beslut om utökat program GyF 4 kap 23 §   
Beslut om att elev får gå om en kurs GyF 8 kap 23 § Om en elev fått betyg på en gymnasiekurs innan eleven 

påbörjat sin gymnasieutbildning. 
Eleven och vårdnadshavaren ska yttra sig 

Beslut om individuellt anpassat program GyF 9 kap 5 § Eleven, vårdnadshavare och berörd lärare ska yttra sig 
Beslut om ledighet från skolarbetet för 
enskilda angelägenheter 

GyF 12 kap 2 §   
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Beslut om befrielse från vissa undervisningspass eller från 
annat skolarbete 

GyF 12 kap 2 §   

Beslut om att elev inte ska anses ha avslutat utbildningen GyF 12 kap 4a 
§ 2 st 

Synnerliga skäl 

Beslut om annan arbetstid än den som gäller på arbetsplatsen 
när skolarbete förläggs på en arbetsplats utanför skolan 

GyF 3 kap 3 §  
2 st 

  

Beslut om vilka kurser som ska ges (vuxenutbildning) VF 2 kap 10 §   
Beslut i fråga om hela eller delar av kurser ska förläggas till 
arbetsplatser 

VF 2 kap 27 §   

 

Bilaga 2 

Sammanställning av vanligt förekommande verkställighetsbeslut 
Övergripande   
Ärende Beslutsfattare 
Beslut i fråga om organisation inom förvaltningen   

    
Allmänna handlingar, överklaganden och ombud   
Ärende Beslutsfattare 
Beslut i fråga om utlämnande av allmän handling Registrator eller den som 

äger handlingen 

    
Personalärenden   
Ärende Beslutsfattare 
Beslut i fråga om projektanställning eller vikariat upp till sex månader inom befintlig budget Respektive chef inom sitt 

verksamhets- och 
budgetområde 

Beslut i fråga om att begära tjänstbarhetsintyg samt godkännande av detta (AB) Närmaste chef 
Beslut i fråga om lön vid nyanställning (lönepolicy och HÖK) Närmaste chef 
Beslut i fråga om justering av lön utanför ordinarie löneöversyn samt lönetillägg för specificerad 
och tidsbegränsad arbetsuppgift (lönepolicy och HÖK) 

Närmaste chef 
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