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Delegeringsordning för kultur- och utbildningsnämnden 

Inledning 

Förhållandet kommunfullmäktige – nämnd 
Kommunfullmäktige fastställer en politisk organisation med styrelse, nämnder och beredningar. För varje nämnd beslutar kommunfullmäktige om ett 
reglemente som reglerar vilka verksamheter nämnden ska bedriva. Enligt kommunallagen 5 kap § 2 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i 
fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden, dessa ärenden anges i reglementet eller genom särskilt beslut i 
kommunfullmäktige. Uppgifter av principiell beskaffenhet får inte delegeras från kommunfullmäktige.  
 
Genom kommunfullmäktiges beslut om mål, budget, verksamhetsplaner och andra typer av kommunövergripande styrdokument får nämnden ytterli-
gare ramar för sin verksamhet.  

Nämndens beslut – vad är delegering  
Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med reglemente, lagstiftning som styr nämndens verksamhet och övergripande styr-
dokument. Nämnden har möjlighet att delegera ärenden i enlighet med reglerna i kommunallagen 6 kap 37-39 §. Ärenden av principiell karaktär får 
aldrig delegeras (se även under rubrik ”Vissa ärenden får inte delegeras”). Inom ramen för det som är delegeringsbart väljer nämnden vilka frågor man 
önskar delegera. Syftet med delegering är att nämnden ska avlastas ärenden och att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 
Nämnden ska alltid ha kvar beslutanderätten vad gäller det övergripande ansvaret för verksamheten (politisk beslutsfattare). När nämnden agerar som 
verksamhetsbedrivare bedöms möjligheten till delegering störst. När nämnden fått en specifik uppgift delegerad till sig från kommunfullmäktige be-
döms möjligheten att delegera vidare mer begränsad. 
 
Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt 
som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat fattat beslut på nämndens vägnar har beslutet samma 
rättsverkan som om nämnden beslutat och kan överklagas på samma sätt. 
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Nämnden får uppdra att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden åt: 

 ett utskott till nämnden (inte presidium). Utskottet måste innehålla förtroendevalda från nämnden 

 en ledamot eller ersättare 

 en anställd hos kommunen (behöver inte vara anställd hos nämnden men i kommunen) 
 
Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän. 

Reglering av delegeringsordning  
Om nämnden vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Delege-
ringen framgår av en delegeringsförteckning eller ett särskilt beslutsprotokoll. Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ge för-
valtningschef rätt att vidaredelegera. 
 
En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan bero på t ex missbruk av delegeringsbefogenheten. Nämndens 
återkallelse av delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också genom ett eget handlande föregripa en delegats beslut i ett 
enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Ett beslut som redan har fattats med stöd av delegering kan inte återtas av nämnden och 
nämnden har inte någon omprövningsmöjlighet av det som delegaten beslutat. 

Delegering - Vidaredelegering  
Kultur- och utbildningsnämndens intention är att delegera all beslutanderätt som är möjlig att delegera till förvaltningschef enligt kommunallagens 7 
kap 5 §. Specifikation av aktuella delegeringspunkter enligt nedan: 
 

Personalärenden 
MBL §§ 11-13, förvaltningsövergripande frågor 

MBL §§ 11-13, egen verksamhet 

Inrättande och avvecklande av tjänster och anställningar 

Tidsbegränsad anställning, mer än 3 mån 

Tidsbegränsad anställning, mindre än 3 mån 

Beslut om mindre organisatorisk förändring inom KUF:s ledningsgrupp 
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Anställa personal 

Återbesättning av tjänst 

Inrättande av nya tjänster – delegeras ej 

Tjänstledighet 

Beslut att använda en obehörig person för att bedriva undervisning mer än 6 månader 

Uppsägning - egen begäran 

Uppsägning – arbetsbrist 

Uppsägning – personliga skäl 

Avskedande 

Disciplinära åtgärder (varning eller löneavdrag) 

Avstängning av arbetstagare utan lön vid tillfällig förseelse 

Avstängning i övriga fall 

Förflyttnings- och omplaceringsärenden från avdelning till en annan inom förvaltningen 

Beslut enligt kommunens pensionspolicy 

Deltagande i kurser och konferenser  
- inom Norden 
- utom Norden 

Bidrag till anställd för fritidsstudier och motsvarande 

Rätt att använda egen bil i tjänsten 
a) Normalavtal 
b) Avtal som förbinder den anställde att använda egen bil i tjänsten 

Rätt att delta i statligt finansierad kompetensutveckling 

 

Ekonomiärenden 
Godkänna ersättning till andra kommuner eller privata huvudmän för plats i förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg och grundskola i 
enlighet med nivå fastställd av nämnd 

Avtala med annan kommun om nivån för ersättning utöver interkommunal ersättning, när elev som är hemmahörande i Degerfors studerar i 
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annan kommun. 

Avtala med annan kommun om nivån för ersättning utöver interkommunal ersättning, när elev som inte är hemmahörande i Degerfors studerar 
här i grundskola 

Motsvarande 2.3 men avseende förskoleplats, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 

Avyttra i verksamheten inte längre användbart materiel 

Utge ersättning för skador.  

Kräva ersättning för skada.  

Avtal om inköp 

Hyresavtal 

Leasing 

Upphandling av konsulttjänster upp till två basbelopp 

Avtal om köp av tjänst inom budget 

Nedsättning eller befrielse från avgift kultur- och fritidsområdet 

Besluta om attestförteckning inom förvaltningen 

 

Allmänna handlingar/sekretess 
Utlämnande av allmän handling samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild när ansökan hänskjutits till myndigheten 

Brott mot nämndens verksamhet 

Brott som riktar sig mot minderårig 

 

Förvaltningslagen 
Beslut om avvisande av ombud eller biträde 

Beslut om avvisande av för sent inkommet överklagande 

Beslut om omprövning av beslut 
- Beslut att ompröva i enlighet med den klagandes yrkande 
- Beslut att inte ompröva eller att bara delvis ompröva 
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Yttrande till besvärsmyndighet 

Beslut angående dom hos besvärsmyndigheten 
- Anföra besvär 
- Begära inhibition 

Besluta om handläggning av yttranden över remisser 
1. Beslut om remissen ska besvaras eller inte 
2. Besluta om vem som ska handlägga ärendet 
3. Besluta om yttrandet ska behandlas politiskt eller besvaras av ansvarig handläggare 

Yttrande över detaljplaneförslag etc 

 

Övrigt 
Utdelning av donationsfonder 

Avslå enskilds begäran att få ut allmän handling 

Besluta om riktlinjer och rutiner för verkställighet med utgångspunkt från policyer och lednings- och styrdokument 

Överlämna ärenden, tillställda KUN, för handläggning i övriga nämnder  

Göra årlig revidering av dokumenthanteringsplan inom KUN:s verksamhetsområde (en gång per mandatperiod ska planen upp till KUN för 
beslut) 

Tillse att årlig revidering av planer görs inom KUN:s verksamhetsområde. 

Beslut att utse ombud att föra KUN:s talan inför domstolar och myndigheter 

Skolärenden 
Åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling 

Upprättande av en årlig plan mot kränkande behandling 

Utreda signal om kränkande behandling (även trakasserier och sexuella trakasserier) 

Upprättande av en likabehandlingsplan 

Bedriva arbetet med aktiva åtgärder inom sin verksamhet. Lag (2016:828) 3 kap. 2 -3 §§ 

Bedriva förebyggande arbete och aktivt undersöka risk för diskriminering eller repressalier 

Aktivt undersöka och analysera om det finns risk/hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten 
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Analysera orsaker, upptäcka risker och hinder, vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas. Följa upp och utvärdera 
arbetet. 

Fortlöpande planera och genomföra åtgärder mot diskriminering och repressalier 

Upprätta riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier 

Samverka med deltagare i utbildning och anställda om aktiva åtgärder enl 15 § i diskrimineringslagen 

Årlig dokumentation över aktiva åtgärder med en redogörelse över arbetet enl. Diskrimineringslagen 3 kap. 16, 18 §§. 

Skolplikt och rätt till utbildning 

Beslut om mottagande i grundsärskolan 

Beslut om mottagande i grundsärskolan mot vårdnadshavares vilja 

Beslut att integrera elev (grundskola och grundsärskola) 

Beslut om uppskjuten skolplikt 

Beslut om tidigare skolstart 

Beslut att skolplikten upphör senare 

Beslut att skolplikten upphör tidigare 

Beslut att elev har rätt att fullfölja skolgången efter att skolplikten upphört 

Förskola 

Beslut om plats utifrån barnets eget behov 

Beslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd 

Beslut om mottagande av barn folkbokfört i annan kommun 

Yttrande till annan kommun angående mottagande av barn folkbokfört i Degerfors kommun. 

Beslut om avgiftsbefrielse 

Beslut om placering vid förskoleenhet 

Beslut om avslag på begäran om plats 

Beslut om uppsägning av plats 

Förskoleklassen 

Beslut om mottagande av barn folkbokfört i annan kommun 

Yttrande till annan kommun angående mottagande av barn folkbokfört i Degerfors kommun. 

Beslut om placering vid en skolenhet  
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Grundskolan 

Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun – särskilda skäl 

Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun – frivilligt 

Beslut om elevs rätt att gå kvar hela läsåret/sista årskursen 

Yttrande till annan kommun angående mottagande av elev folkbokförd i Degerfors kommun. 

Beslut om placering vid en skolenhet  

Beslut om skolskjuts 

Grundsärskolan 

Beslut att en elev i grundsärskolan ska läsa ämnen eller ämnesområden 

Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun – särskilda skäl 

Yttrande till annan kommun angående mottagande av elev folkbokförd i Degerfors kommun. 

Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun – frivilligt 

Beslut om elevs rätt att gå kvar hela läsåret/sista årskursen 

Placering vid en skolenhet  

Beslut om skolskjuts 

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 

Fritidshem 

Beslut om plats utifrån elevens eget behov 

Beslut om plats för elev i behov av särskilt stöd 

Beslut om avgiftsbefrielse 

Beslut om avslag på begäran om plats 

Beslut om uppsägning av plats 

Särskilda utbildningsformer 

Beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats 

Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten 

Pedagogisk omsorg istället för förskola 

Beslut om plats för barn i behov av särskilt stöd 

Beslut om avslag på begäran om plats 
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Beslut om uppsägning av plats 

Pedagogisk omsorg istället för fritidshem 

Beslut om erbjudande av plats för elev i behov av särskilt stöd 

Beslut om transport mellan fritidshem och pedagogisk omsorg (nattomsorg) 

Beslut om avslag på begäran om plats 

Beslut om uppsägning av plats 

Övrigt 

Registerkontroll av personal 

Registerkontroll av timvikarier 

Upprätta rutin för skriftlig klagomålshantering 

 
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera, s.k. två-stegsdelegation, enligt kommunallagens 7 kap 6 §. 
Förvaltningschefs vidaredelegering får endast ske i ett led. Förvaltningen ska ha ett decentraliserat besluts- och ansvarsförhållande. Rektorer, 
förskolechefer och chefer ska genom delegationsreglernas utformning ges möjlighet att få ett tydligt mandat över sina ansvarsområden. 
Förvaltningschefens vidaredelegering ska anmälas till nämnden. Beslut fattade i enlighet med förvaltningschefens vidaredelegation ska anmälas till 
förvaltningschef. De vidaredelegeringsbeslut som endast anmäls till förvaltningschef sammanställs en gång per år för redovisning till nämnd. 
 

Beslut Delegat Ersättare Anmälan Lagrum/överklagan 
Besluta om ledamots/ersättares 
deltagande i konferenser, 
studiebesök, uppvaktningar mm 

KUN AU  Anmäls till nämnd via protokoll  

Besluta i ärenden som kräver 
betydande extraordinära insatser 
gällande sekretess, individ och 
elevärenden 

KUN AU  Anmäls till nämnd via protokoll  
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Beslut Delegat Ersättare Anmälan Lagrum/överklagan 
Beslut i brådskande ärenden Ordförande Vice ordförande Anmäls till nämnd genom att särskild 

blankett fylls i och lämnas till 
nämndsekreteraren 

6 kap 39 § KL 

 

Vissa ärenden får inte delegeras (Kommunallagen 6 kap § 38)  
Nämnden kan inte delegera 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt 

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter  

Skillnad mellan verkställighet och delegering  
Ansvar och befogenheter för anställda följer organisationsstrukturen i förvaltningen. Den anställde har arbetsuppgifter av verkställighetskaraktär ge-
nom arbetsfördelning (beslutsfattande eller faktisk verksamhet). Genom att upprätta uppdragshandlingar för enskilda tjänster tydliggörs tjänstens 
ansvar och befogenheter.  
 
Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för om beslutet kan överklagas och om besluten ska anmälas till nämnden. Någon entydig 
definition finns inte. Mer interna förhållanden bedöms generellt mer vara av verkställighetskaraktär, till exempel personaladministration eller avgifts-
debitering enligt fastställd taxa. Självständiga beslut - där det finns flera alternativ, där bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, med-
borgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms oftare som delegationsbeslut.  

Allmänna rättigheter och skyldigheter  
En delegat fattar beslut på nämndens vägnar enligt gällande lagstiftning. Ett delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Nämnden kan inte ändra ett 
beslut som en delegat har tagit på delegation.  
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Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell eller prejudicerande beskaffenhet eller om delegaten på annat sätt bedömer 
att frågan bör prövas av nämnden. 

 

 
Vissa typer av ärenden kan kräva att samråd sker mellan tjänstemän med olika kompetenser. Det är ansvarig handläggares skyldighet att kontakta be-
rörda tjänstemän för att frågan ska bli fullständigt belyst ur olika kompetensers synvinkel. För några typer av ärenden i delegeringsordningen kan anges 
”Samråd ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteman före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges. De-
legaten är alltid ansvarig för beslutet. Om ersättare inte är utsedd är överordnad chef ersättare.   

Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid 
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef ska anmälas till nämnden. Anmälan har två huvudsyften; dels ska nämnden ha kännedom om vilka beslut 
som fattas i nämndens namn, dels börjar överklagandetiden löpa vad gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandetiden för ett 
delegationsbeslut löper från att protokollet, där delegationsbeslutets anmälts, justerats och justeringen anslagits på kommunens anslagstavla (andra 
regler gäller för beslut som gäller myndighetsutövning mot enskild).  
 
Anmälan av delegationsbeslut fattade av förvaltningschef ska ske regelbundet, månadsvis vid nästkommande sammanträde. Beslutande ärenden ska gå 
att identifiera, vara daterade och beslutsfattare ska framgå. Anmälan av delegationsbeslut fattade via vidaredelegation ska ske löpande och 
återrapporteras till nämnd en gång per år. Framtagen blankett kan användas och överlämnas till nämndsekreteraren, i förekommande fall med kopia på 
beslutet. Andra intervaller för anmälan av delegationsbeslut avseende myndighetsutövning mot enskild kan förekomma. 
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Delegeringsförteckning 
Förvaltningschefens vidaredelegation 

                   Beslutad av Förvaltningschef Kultur- och utbildningsförvaltningen 2019-04-09 
     Reviderad … 
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Förvaltningschefens vidaredelegation 

Uppdrag åt anställda att besluta i frågor inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
Med stöd av kultur- och utbildningsnämndens beslut och bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 37 § överlåter förvaltningschefen åt medarbetare att 
fatta beslut inom förvaltningens verksamhetsområde i enlighet med denna delegationsförteckning. 
 
Beslut som fattas på delegation av förvaltningschefen ska enligt lagen anmälas till förvaltningschefen. Närmare anvisning om hur anmälan ska ske 
återfinns under avsnitt i denna handling. Varje delegationsförteckning behöver justeras och kompletteras kontinuerligt. Det är därför viktigt att 
berörda som saknar uppgifter i förteckningen eller vill föreslå ändringar anmäler till förvaltningschefen, direkt eller via nämndsekreteraren.  

Delegationens innebörd och aktuella lagregler 
Att delegera innebär att flytta över beslutsrätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas träda i nämndens ställe. Beslut, som 
fattas på delegation, är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden. Däremot kan ett delegationsuppdrag återkallas. Huvudsyftet 
med delegering inom nämnd är att avlasta nämnden löpande ärenden.  
 
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § kan förvaltningschef, om nämnden så beslutat, uppdra åt annan anställd att besluta i förvaltningschefens ställe. Den 
anställde behöver inte vara anställd hos nämnden men i kommunen. När vidaredelegation utnyttjas ska till nämnden anmälas till vem beslutsrätten 
förts.  

Principer för delegation 
Nämnden har fattat följande principer för delegation: 

 Inom nämndens verksamhetsområden gäller två-stegsdelegation via förvaltningschef 

 Förvaltningen ska ha ett decentraliserat besluts- och ansvarsförhållande. Rektorer och chefer ska genom delegationsreglernas utformning ges 
möjlighet att få ett tydligt mandat över sina ansvarsområden. 

 Inga andra generella begränsningar av delegationen, än de som kommunallagen stadgar, ska gälla. 
 

Vissa ärenden får inte delegeras (Kommunallagen 6 kap § 34)  
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Nämnden kan inte delegera 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt 

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter  

Skillnad mellan verkställighet och delegering  
Ansvar och befogenheter för anställda följer organisationsstrukturen i förvaltningen. Den anställde har arbetsuppgifter av verkställighetskaraktär ge-
nom arbetsfördelning (beslutsfattande eller faktisk verksamhet). Genom att upprätta uppdragshandlingar för enskilda tjänster tydliggörs tjänstens 
ansvar och befogenheter.  
 
Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för om beslutet kan överklagas och om besluten ska anmälas till nämnden. Någon entydig 
definition finns inte. Mer interna förhållanden bedöms generellt mer vara av verkställighetskaraktär, till exempel personaladministration eller avgifts-
debitering enligt fastställd taxa. Självständiga beslut - där det finns flera alternativ, där bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, med-
borgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms oftare som delegationsbeslut. I nedanstående förteckning finns även vissa specifika 
verkställighetsbeslut upptagna som är delegerade av förvaltningschefen. 

Allmänna rättigheter och skyldigheter  
En delegat fattar beslut på nämndens vägnar enligt gällande lagstiftning. Ett delegationsbeslut till förvaltningschef ska anmälas till nämnden. Nämnden 
kan inte ändra ett beslut som en delegat har tagit på delegation.  
 
 

Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell eller prejudicerande beskaffenhet eller om delegaten på annat sätt bedömer 
att frågan bör prövas av nämnden. 

 

 
Vissa typer av ärenden kan kräva att samråd sker mellan tjänstemän med olika kompetenser. Det är ansvarig handläggares skyldighet att kontakta be-
rörda tjänstemän för att frågan ska bli fullständigt belyst ur olika kompetensers synvinkel. För några typer av ärenden i delegeringsordningen kan anges 
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”Samråd ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteman före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges. De-
legaten är alltid ansvarig för beslutet. 
 
Om ersättare inte är utsedd är överordnad chef ersättare.   

Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid 
Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef ska anmälas till nämnden. Anmälan har två huvudsyften; dels ska nämnden ha kännedom om vilka beslut 
som fattas i nämndens namn, dels börjar överklagandetiden löpa vad gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandetiden för ett 
delegationsbeslut löper från att protokollet, där delegationsbeslutets anmälts, justerats och justeringen anslagits på kommunens anslagstavla (andra 
regler gäller för beslut som gäller myndighetsutövning mot enskild).  
 
Anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska ske regelbundet, månadsvis vid nästkommande sammanträde. Beslutande ärenden ska gå att identifiera, 
vara daterade och beslutsfattare ska framgå. Framtagen blankett ska fyllas i och överlämnas till nämndsekreteraren, i förekommande fall med kopia på 
beslutet. Andra intervaller för anmälan av delegationsbeslut avseende myndighetsutövning mot enskild kan förekomma. 
 
Förkortningar 
Delegater/beslutsfattare 
(FC)   Förvaltningschef (ej vidaredelegerat) 
EC   Ekonomichef 
FE   Förvaltningsekonom 
PC   Personalchef 
R   Rektor 
FöC   Förskolechef 
AC   Administrativ chef 
SkolsHL   Skolskjutshandläggare 
Chef   Närmaste chef 
KuC   Kulturchef 
Särsk.sam   Särskolesamordnare 
AHB   Administrativ handläggare bemanning 
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Övriga förkortningar 
Sön   Skolverkets överklagandenämnd 
Förv.rätt   Förvaltningsrätten 
 

Anmälan 
0 Verkställighetsbeslut - Beslutet anmäls inte 
1 Beslutet anmäls till förvaltningschef genom att särskild blankett fylls i och lämnas till förvaltningschef 
2 Beslutet anmäls till nämnd genom att särskild blankett fylls i och lämnas till nämndsekreteraren 

 
Beslut enligt 1 ovan anmäls till förvaltningschef utan dröjsmål och sammanställs en gång per år för redovisning till nämnd. 

Gruppering av beslutsområden 
1. Personalärenden 
2. Ekonomiärenden 
3. Allmänna handlingar/sekretess 
4. Förvaltningslagen 
5. Yttranden 
6. Övriga ärenden 
7. Skolärenden 

 
Bilaga 1: Rektors ansvar och beslut samt möjlighet att delegera 
Bilaga 2: Förskolechefs ansvar och beslut samt möjlighet att delegera 
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Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Lagrum/överklagan 

1 Personalärenden     
1.1 MBL §§ 11-13, förvaltningsövergripande frågor (FC)  2  

1.2 MBL §§ 11-13, egen verksamhet Chef  1  

 Inrättande och avvecklande av tjänster och anställningar     

1.3 Tidsbegränsad anställning Chef  0  

1.4 Beslut om mindre organisatorisk förändring 
inom KUF:s ledningsgrupp 

(FC) Avser även kortare 
vikariatsförordnanden (t.ex. 
vid semester) för 
förvaltningschef och 
funktionsansvariga 

2  

1.5 Anställa personal Chef  0 KS § 157 2016 

1.6 Återbesättning av tjänst (FC)  2 KS § 157 2016 

1.7 Inrättande av nya tjänster – delegeras ej    KS § 157 2016 

1.8 Tjänstledighet Chef Ev samråd med FC 0  

1.9 Beslut att använda en obehörig person för att 
bedriva undervisning mer än 6 månader 

R  1 2 kap. 19 § skollagen 

1.10 Uppsägning - egen begäran Chef  0  

1.11 Uppsägning – arbetsbrist (FC) I samråd med PC 0  

1.12 Uppsägning – personliga skäl (FC) I samråd med PC 0  

1.13 Avskedande (FC) I samråd med PC 0  

1.14 Disciplinära åtgärder (varning eller löneavdrag) (FC) I samråd med PC 0  

1.15 Avstängning av arbetstagare utan lön vid 
tillfällig förseelse 

Chef  0  

1.16 Avstängning i övriga fall (FC) I samråd med PC 0  
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Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Lagrum/överklagan 
1.17 Förflyttnings- och omplaceringsärenden från 

avdelning till en annan inom förvaltningen 
(FC) I samråd med berörda 

chefer 
0  

1.18 Beslut enligt kommunens pensionspolicy Chef  0  

1.19 Deltagande i kurser och konferenser  
- inom Norden 
- utom Norden 

 
Chef 
(FC) 

  
0 
2 

 

1.20 Bidrag till anställd för fritidsstudier och 
motsvarande 

(FC)  0  

1.21 Rätt att använda egen bil i tjänsten 
a) Normalavtal 
b) Avtal som förbinder den anställde att 

använda egen bil i tjänsten 

 
Chef 
(FC) 

  
0 
0 

 
MomL § 2, KRA 80 
 

1.22 Rätt att delta i statligt finansierad 
kompetensutveckling 

(FC)  0  
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Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Lagrum/överklagan 

2 Ekonomiärenden    
 

2.1 Godkänna ersättning till andra kommuner eller 
privata huvudmän för plats i förskola, 
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg och 
grundskola i enlighet med nivå fastställd av 
nämnd 

FE  0  

2.2 Avtala med annan kommun om nivån för 
ersättning utöver interkommunal ersättning, 
när elev som är hemmahörande i Degerfors 
studerar i annan kommun. 

(FC) Samråd ska ske med rektor 2  

2.3 Avtala med annan kommun om nivån för 
ersättning utöver interkommunal ersättning, 
när elev som inte är hemmahörande i 
Degerfors studerar här i grundskola 

(FC) Samråd ska ske med rektor 2  

2.4 Motsvarande 2.3 men avseende förskoleplats, 
pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg 

(FC) Samråd ska ske med R/FöC 2  

2.5 Avyttra i verksamheten inte längre användbart 
materiel 

Chef Materiel som kan användas på 
annat håll i kommunen får inte 
avyttras. 

0  

2.6 Utge ersättning för skador.  Chef Delegationen gäller inte belopp 
som överstiger 10% av 
basbeloppet. 

1 SkadeståndsL 3:1 

2.7 Kräva ersättning för skada.  Chef Delegationen gäller inte belopp 
över 1000 kr/ersättningsskyldig 
och skadetillfälle, såvida inte 
skadan täcks av den ersättnings-

1 SkadeståndsL 2:1-2 
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skyldiges ansvarsförsäkring eller 
liknande. 

Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Lagrum/överklagan 
2.8 Avtal om inköp (FC) Avser upphandling generella avtal 

om rabatter etc. Rätten att göra 
vanliga inköp följer budget och 
attesträtt. 

0  

2.9 Hyresavtal (FC) Inom ramar för tilldelade medel. 
Innan långsiktigt eller 
kostnadskrävande avtal tecknas 
ska samråd ske med EC. 

0  

2.10 Leasing EC  0  

2.11 Upphandling av konsulttjänster upp till två 
basbelopp 

(FC)  2  

2.12 Avtala om köp av tjänst inom budget (FC)  2  

2.13 Nedsättning eller befrielse från avgift kultur- 
och fritidsområdet 

KuC  0  
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Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

3 Allmänna handlingar/sekretess     
3.1 Utlämnande av allmän handling samt uppställande 

av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 
när ansökan hänskjutits till myndigheten 

(FC) Registrator 
AC 

2 TF 2:12-16 
SekrL 14:10 

3.2 Brott mot nämndens verksamhet Chef  1 SekrL 1:5 

3.3 Brott som riktar sig mot minderårig Chef  1 SekrL 1:5 
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Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

4 Förvaltningslagen     
4.1 Beslut om avvisande av ombud eller biträde (FC)  2 FvL § 9 

4.2 Beslut om avvisande av för sent inkommet 
överklagande 

(FC) Registrator 2 FvL § 24 

4.3 Beslut om omprövning av beslut 
- Beslut att ompröva i enlighet med den 

klagandes yrkande 
 
 

- Beslut att inte ompröva eller att bara delvis 
ompröva 

 
Den som 
fattat det 
överklagade 
beslutet 
Närmaste 
chef till den 
som fattat 
det 
överklagade 
beslutet 

 
Återrapportering beroende 
på vem som fattat beslutet 
 
 
Återrapportering beroende 
på vem som fattat beslutet 

 
1/2 

 
 
 

1/2 

FvL § 27 

4.4 Yttrande till besvärsmyndighet (FC) Gäller delegationsbeslut. 
Yttrande med anledning av 
att beslut av nämnden 
överklagats är inte 
delegerade 
(Kommunallagen 6 kap 34 
§ p 2) 

2  

4.5 Beslut angående dom hos besvärsmyndigheten 
- Anföra besvär 
- Begära inhibition 

 
(FC) 
(FC) 

  
2 
2 

FvL § 29 
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Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

5 Yttranden     
5.1 Besluta om handläggning av yttranden över 

remisser 
1. Beslut om remissen ska besvaras eller 

inte 
2. Besluta om vem som ska handlägga 

ärendet 
3. Besluta om yttrandet ska behandlas 

politiskt eller besvaras av ansvarig 
handläggare 

(FC)  
 

2  

5.2 Yttrande över detaljplaneförslag etc (FC)  2  
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Nr Beslut Delegat Ersättare/kommentar Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

6 Övrigt     
6.3 Utdelning av donationsfonder R  1  

6.6 Avslå enskilds begäran att få ut allmän handling (FC) Registrator 
AC 

2  

6.10 Besluta om riktlinjer och rutiner för verkställighet 
med utgångspunkt från policyer och lednings- och 
styrdokument 

AC, FöC, 
R 

 1  

6.11 Överlämna ärenden, tillställda KUN, för 
handläggning i övriga nämnder  

(FC)  2  

6.20 Göra årlig revidering av dokumenthanteringsplan 
inom KUN:s verksamhetsområde (en gång per 
mandatperiod ska planen upp till KUN för beslut) 

AC  1  

6.21 Tillse att årlig revidering av planer görs inom 
KUN:s verksamhetsområde. 

(FC)  2  

6.22 Beslut att utse ombud att föra KUN:s talan inför 
domstolar och myndigheter 

(FC)  2  
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Nr Beslut Delegat Ersättare/ 
kommentar 

Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

7 Skolärenden     

7.1 Åtgärder mot diskriminering och kränkande 
behandling 

    

7.1.1 Upprättande av en årlig plan mot kränkande behandling FöC, R  1 6 kap. 8 § skollagen 

7.1.2 Utreda signal om kränkande behandling (även trakasserier 
och sexuella trakasserier) 

FöC, R  2 6 kap. 10 § skollagen 

7.1.3 Upprättande av en likabehandlingsplan FöC, R  1 3 kap. 16 § 
diskrimineringslagen 

7.2 Skolplikt och rätt till utbildning     

7.2.1 Beslut om mottagande i grundsärskolan Särsk.sam  1 7 kap. 5 § 2st 
skollagen. 
Överklagas till Sön. 

7.2.2 Beslut om mottagande i grundsärskolan mot 
vårdnadshavares vilja 

Särsk.sam  1 7 kap. 5 § 3st 
skollagen. 
Överklagas till Sön. 

7.2.3 Beslut att integrera elev (grundskola och grundsärskola) Särsk.sam, 
R 

 1 7 kap. 9 § skollagen 

7.2.4 Beslut om uppskjuten skolplikt R  1 7 kap. 10 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 

7.2.5 Beslut om tidigare skolstart R  1 7 kap. 11 § skollagen 

7.2.6 Beslut att skolplikten upphör senare Särsk.sam, 
R 

 1 7 kap. 13 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 

7.2.7 Beslut att skolplikten upphör tidigare R  1 7 kap. 14 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 
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Nr Beslut Delegat Ersättare/ 
kommentar 

Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

7.2.8 Beslut att elev har rätt att fullfölja skolgången efter att 
skolplikten upphört 

Särsk.sam, 
R 

 1 7 kap. 15-16 §§ 
skollagen 

7.3 Förskola     

7.3.1 Beslut om plats utifrån barnets eget behov FöC I den omfattning det 
behövs (t.ex. utökad tid) 

1 8 kap. 5 § skollagen 

7.3.2 Beslut om plats i förskola för barn i behov av särskilt stöd FöC Ska ske skyndsamt 1 8 kap. 7 § och 8 kap. 
14 § 2st skollagen 

7.3.3 Beslut om mottagande av barn folkbokfört i annan kommun FöC  1 8 kap. 13 § skollagen 

7.3.4 Yttrande till annan kommun angående mottagande av barn 
folkbokfört i Degerfors kommun. 

(FC)  2 8 kap. 13 § skollagen 

7.3.5 Beslut om placering vid förskoleenhet FöC   8 kap. 15 § skollagen 

7.3.6 Beslut om avgiftsbefrielse AC  0 8 kap. 16 § skollagen 

7.3.7 Beslut om avslag på begäran om plats FöC  1  

7.3.8 Beslut om uppsägning av plats FöC  1  

7.4 Förskoleklassen     

7.4.1 Beslut om mottagande av barn folkbokfört i annan kommun R  1 9 kap. 13 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 

7.4.2 Yttrande till annan kommun angående mottagande av barn 
folkbokfört i Degerfors kommun. 

(FC)  2 9 kap 13 § skollagen. 

7.4.3 Beslut om placering vid en skolenhet  (FC) Samråd med R 
Återrapporteras efter 
läsårsstart. 

1 9 kap. 15 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 
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Nr Beslut Delegat Ersättare/ 
kommentar 

Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

7.4.4 Beslut om skolskjuts (FC) Beslutet kan endast 
laglighetsprövas då 
skollagen saknar 
skolskjutsbestämmelser 
för förskoleklasselever. 
Återrapporteras efter 
läsårsstart. 

1 Överklagas ej. Endast 
laglighetsprövning. 

7.5 Grundskolan     

7.5.1 Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun 
– särskilda skäl 

R  1 10 kap. 25 § 
skollagen. 
Överklagas till Sön. 

7.5.2 Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun 
– frivilligt 

R  1 10 kap. 27 § skollagen 

7.5.3 Beslut om elevs rätt att gå kvar hela läsåret/sista årskursen R  0 10 kap. 28 § skollagen 

7.5.4 Yttrande till annan kommun angående mottagande av elev 
folkbokförd i Degerfors kommun. 

(FC)  2 10 kap. 25 § skollagen 

7.5.5 Beslut om placering vid en skolenhet  (FC) Samråd med R 
Återrapporteras efter 
läsårsstart. 

1 10 kap. 30 §skollagen. 
Överklagas till Sön. 

7.5.6 Beslut om skolskjuts (FC) Återrapporteras efter 
läsårsstart. 

1 10 kap. 32 § 1st. 
skollagen eller 10 kap. 
33 § skollagen. 
Överklagas till 
Förv.rätt. 

7.6 Grundsärskolan     
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Nr Beslut Delegat Ersättare/ 
kommentar 

Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

7.6.1 Beslut att en elev i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 

Särsk.sam  1 11 kap. 8 § skollagen 

7.6.2 Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun 
– särskilda skäl 

Särsk.sam, 
R 

 1 11 kap. 25 § skollagen 
Överklagas till Sön 

7.6.3 Yttrande till annan kommun angående mottagande av elev 
folkbokförd i Degerfors kommun. 

Särsk.sam Samråd med FC 1 11 kap. 25 § skollagen 

7.6.4 Beslut om mottagande av elev folkbokförd i annan kommun 
– frivilligt 

Särsk.sam, 
R 

 1 11 kap. 26 § skollagen 

7.6.5 Beslut om elevs rätt att gå kvar hela läsåret/sista årskursen Särsk.sam, 
R 

 1 11 kap. 27 § skollagen 

7.6.6 Placering vid en skolenhet  Särsk.sam  1 11 kap. 29 § skollagen 
Överklagas till Sön 

7.6.7 Beslut om skolskjuts (FC)  1 11 kap. 31 § 1st 
skollagen eller 11 kap. 
32 § skollagen 
Överklagas till 
Förv.rätt 

7.6.8 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 

Särsk.sam  1 9 § 7p LSS 

7.7 Fritidshem     

7.7.1 Beslut om plats utifrån elevens eget behov R I den omfattning det 
behövs (t.ex. utökad tid) 

1 14 kap. 5 § skollagen 

7.7.2 Beslut om plats för elev i behov av särskilt stöd R  1 14 kap. 6 § skollagen 

7.7.3 Beslut om avgiftsbefrielse AC  0 14 kap. 12 § skollagen 

7.7.4 Beslut om avslag på begäran om plats R  1  

7.7.5 Beslut om uppsägning av plats R  1  
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Nr Beslut Delegat Ersättare/ 
kommentar 

Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

7.8 Särskilda utbildningsformer     

7.8.1 Beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan 
lämplig plats 

R  1 24 kap. 20-22 §§ 
skollagen 

7.8.2 Beslut om annat sätt att fullgöra skolplikten R  1 24 kap. 23-24 §§ 
skollagen 

7.9 Pedagogisk omsorg istället för förskola     

7.9.1 Beslut om plats för barn i behov av särskilt stöd FöC  1 25 kap. 2 § skollagen 

7.9.2 Beslut om avslag på begäran om plats FöC  1  

7.9.3 Beslut om uppsägning av plats FöC  1  

7.10 Pedagogisk omsorg istället för fritidshem     

7.10.1 Beslut om erbjudande av plats för elev i behov av särskilt 
stöd 

R  1 25 kap. 2 § skollagen 

7.10.2 Beslut om transport mellan fritidshem och pedagogisk 
omsorg (nattomsorg) 

FöC 
ansvarig 
för 
nattoms. 

 1  

7.10.3 Beslut om avslag på begäran om plats FöC 
ansvarig 
för 
nattoms. 

 1  

7.10.4 Beslut om uppsägning av plats FöC 
ansvarig 
för 
nattoms. 
 
 

 1  
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Nr Beslut Delegat Ersättare/ 
kommentar 

Anmälan Lagrum/ 
överklagan 

7.11 Övrigt     

7.11.1 Registerkontroll av personal Chef  0 2 kap. 31-33 §§ 
skollagen 

7.11.2 Registerkontroll av timvikarier AHB  0 2 kap. 31-33 §§ 
skollagen 

7.11.3 Upprätta rutin för skriftlig klagomålshantering (FC)  2 4 kap. 8 § skollagen 
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Bilaga 1: Rektors ansvar och beslut samt möjlighet att delegera 
 

Nr Ansvar/beslut Delegering Kommentar Lagrum/ 
överklagan 

1 Huvudmän och ansvarsfördelning    

1.1 Leda det pedagogiska arbetet  Bör inte delegeras 2 kap. 9 § skollagen 

1.2 Besluta om den inre organisationen  Bör inte delegeras 2 kap. 10 § skollagen 

2 Barns och elevers utveckling mot målen    

2.1 Ansvar för att elevers behov av särskilt stöd utreds  Kan inte delegera ansvar 3 kap. 8 § skollagen 

2.2 Beslut att upprätta åtgärdsprogram   3 kap. 9 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 
Besvärshänvisning 4. 

2.3 Beslut att inte upprätta åtgärdsprogram   3 kap. 9 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 
Besvärshänvisning 4. 

2.4 Beslut om särskild undervisningsgrupp eller enskild 
undervisning 

Får inte 
delegeras 

 3 kap. 11 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 
Besvärshänvisning 4. 

2.5 Beslut om anpassad studiegång Får inte 
delegeras 

 3 kap. 12 § skollagen. 
Överklagas till Sön. 
Besvärshänvisning 4. 

3 Kvalitet och inflytande    

3.1 Ansvar för att kvalitetsarbete genomförs  Kan inte delegera ansvar 4 kap. 4 § skollagen 

3.2 Ansvar för att det finns forum för samråd samt att 
informations- och samrådsskyldigheten fullgörs 

 Kan inte delegera ansvar 4 kap. 13 § skollagen 
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Nr Ansvar/beslut Delegering Kommentar Lagrum/ 
överklagan 

3.3 Ansvar för att information om samråd lämnas  Kan inte delegera ansvar 4 kap. 14 § skollagen 

4 Betyg    

4.1 Se till att betyg sätts i enlighet med lag  Kan inte delegera ansvar 3 kap. 14 § skollagen 

4.2 Beslut om betyg om två eller flera lärare är oeniga  Bör inte delegeras. Betyg 
är en myndighets-
utövning. 

3 kap. 16 § skollagen 

4.3 Motivera beslutat betyg (beslutat av rektor)  Bör inte delegeras. Betyg 
är en myndighets-
utövning. 

3 kap. 17 § skollagen 

4.4 Rätta skrivfel eller liknande förbiseende i betyg (beslutat av 
rektor) 

 Bör inte delegeras. Betyg 
är en myndighets-
utövning. 

3 kap. 19 § skollagen 

4.5 Ändring av uppenbart oriktiga betyg (beslutat av rektor)  Bör inte delegeras. Betyg 
är en myndighets-
utövning. 

3 kap. 20 § 1 st. 
skollagen 

4.6 Ändring av uppenbart oriktiga betyg (när ansvariga är 
förhindrade) 

 Bör inte delegeras. Betyg 
är en myndighets-
utövning. 

3 kap. 20 § 2 st. 
skollagen 

4.7 Ansvar för betygskatalog  Kan inte delegera ansvar 6 kap. 5 § SkolF 

4.8 Utfärda terminsbetyg  Bör inte delegeras. Betyg 
är en myndighets-
utövning. 

6 kap. 8 § SkolF 

4.8 Utfärda slutbetyg Får inte 
delegeras 

 6 kap. 11 § SkolF 
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4.9 Utfärda avgångsbetyg  Bör inte delegeras. Betyg 
är en myndighets-
utövning. 

6 kap. 12 § SkolF 

4.10 Utfärda betyg efter prövning Får inte 
delegeras om 
prövningen 
avser hela 
utbildningen 

 6 kap. 18 § SkolF 

5 Trygghet och studiero    

5.1 Beslut om ordningsregler  Bör inte delegeras 5 kap. 5 § skollagen 

5.2 Vidta disciplinära åtgärder   5 kap. 6 § skollagen 

5.3 Beslut om kvarsittning (före eller efter skoltid)   5 kap. 8 § skollagen 

5.4 Se till att en utredning startar  Bör inte delegeras 5 kap. 9 § skollagen 

5.5 Se till att åtgärder genomförs  Bör inte delegeras 5 kap. 10 § skollagen 

5.6 Beslut om skriftlig varning  Bör inte delegeras 5 kap. 11 § skollagen 

5.7 Beslut om tillfällig omplacering inom egna skolenheten  Bör inte delegeras. Är 
ingripande och används 
restriktivt (2 v. – om 
synnerliga skäl max 4 v.). 

5 kap. 12 § skollagen 

6 Grundskola    

6.1 Beslut om utformning av IUP  Bör inte delegeras 10 kap. 13 § skollagen 

6.2 Beslut att inte flytta elev till närmast högre årskurs Får inte 
delegeras 

 4 kap. 5 § skolF 

6.3 Beslut att elev får gå om en årskurs  Bör inte delegeras. Är 
ingripande och används 
restriktivt. 

4 kap. 6 § SkolF 
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6.4 Beslut om att flytta en elev till högre årskurs än den som 
eleven normalt ska tillhöra 

 Bör inte delegeras. Är 
ingripande och används 
restriktivt 

4 kap. 7 § SkolF 

6.5 Anmälningsskyldighet vid frånvaro   4 kap. 8 § SkolF 

6.6 Anordna friluftsverksamhet   5 kap. 6 § SkolF 

6.7 Beslut om elevs modersmålsundervisning  Bör inte delegeras 5 kap. 7 § SkolF 

6.8 Beslut om undervisning i svenska som andraspråk  Bör inte delegeras 5 kap. 14 § SkolF 

6.9 Beslut om skolans val Får inte 
delegeras 

 9 kap. 9 § SkolF 
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Bilaga 2: Förskolechefs ansvar och beslut samt möjlighet att delegera 
 

 Nr Ansvar/beslut Delegering Kommentar Lagrum/ 
överklagan 

1 Huvudmän och ansvarfördelning    

1.1 Leda det pedagogiska arbetet  Bör inte delegeras 2 kap. 9 § skollagen 

1.2 Besluta om den inre organisationen  Bör inte delegeras 2 kap. 10 § skollagen 

2 Kvalitet och inflytande    

2.1 Ansvar för att kvalitetsarbete genomförs  Kan inte delegera ansvar 4 kap. 4 § skollagen 

2.2 Ansvar för att det finns forum för samråd samt att 
informations- och samrådsskyldigheten fullgörs 

 Kan inte delegera ansvar 4 kap. 13 § skollagen 

2.3 Ansvar för att information om samråd lämnas  Kan inte delegera ansvar 4 kap. 14 § skollagen 

3 Åtgärder mot kränkande behandling    

3.1 Anmäla signal om diskriminering och kränkande behandling 
till huvudmannen. 

  6 kap. 10 § skollagen 

4 Förskola    

4.1 Se till att barn i behov av särskilt stöd får stöd  Bör inte delegeras 8 kap. 9 § skollagen 

 
 
 


