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Allmänt om beslut med stöd av delegeringsbestämmelser i 

Vellinge kommun  

 

Innebörd  

Genom att delegera beslutanderätten kan nämnden avlasta de förtroendevalda i 

rutinärenden och skapa utrymme för en mer omfattande politisk behandling av 

betydelsefulla och principiella ärenden. Delegeringen möjliggör också att den politiska 

uppmärksamheten kan inriktas på medborgardialog, målformulering, planering, 

uppföljning och kontroll. Delegeringen ger också en effektivare och snabbare 

förvaltning och verksamhet genom kortade beslutsvägar och förenklad handläggning.  

Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser innebär att besluta på nämndens 

vägnar. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av högre instans efter 

överklagande i lagstadgad ordning. Överordnad eller nämnd kan alltså inte ändra 

delegerat beslut som fattats av delegat. Rätten för viss befattning att fatta beslut med 

stöd av delegeringsbestämmelser omfattar även förordnad vikarie. Har vikarie inte 

förordnats och kan beslutet inte utan olägenheter avvaktas har närmast överordnad rätt 

att fatta beslutet i stället för ordinarie delegat.  

 

Anmälan  

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegeringsbestämmelser alltid 

anmälas till den nämnd eller styrelse som delegerat beslutanderätten. Anmälan har 

registrerings-, informations- och kontrollsyfte.  

 

- information, att ge utbildningsnämnden en kontinuerlig och rättvisande 

information vad som händer i verksamheten, så att utbildningsnämnden kan 

utöva sin rätt och skyldighet att följa upp hur verksamheten bedrivs. 

 

- kontroll, att ge utbildningsnämnden en möjlighet att kontrollera att de 

delegationsbeslut som fattas på utbildningsnämndens vägnar är i 

överenskommelse med utbildningsnämndens riktlinjer och intentioner. 

Utbildningsnämnden kommer att med viss regelbundenhet att välja ut vissa 

delegationsbeslut för att få en mera ingående redovisning av bakgrunden till 

beslutet. 

 

- registrering, som utgångspunkt för beräkning av besvärstiden, den tid då 

det är möjligt att överklaga beslutet. 

 

Genom anmälan i nämndens protokoll kan tidsfristen för överklagande genom 

laglighetsprövning börja löpa. Utgångspunkt är dagen då bevis om protokollets justering 

anslogs på kommunens digitala anslagstavla.  

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering enligt 7 kap 6 § KL (2019:835) 
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ska anmälas skriftligt till den som beslutat om vidaredelegeringen, senast en 

månad efter beslutet. 

Beslutet som fattas med stöd av uppdrag enligt 6 kap 37 § samt 7 kap 5 §, inklusive 

beslut fattade med stöd av vidaredelegering enligt 7 kap 6 § KL, ska anmälas 

skriftligt till utbildningsnämnden senast två månader efter beslutet. 

 

Återkallande  

Nämnden kan när som helst återkalla lämnad delegering. Den kan också välja att ta 

beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett 

beslut som är taget med stöd av delegering. Likaså kan en delegat alltid föra tillbaka ett 

ärende till nämnden för beslut. Delegaten ska alltid föra tillbaka ärendet till nämnden om 

ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska 

förbehållas nämnden.  

 

Vidaredelegering  

Nämndens uppdrag till utbildningschef att fatta beslut kan kompletteras med en rätt till 

utbildningschefen att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. Beslut efter 

vidaredelegering ska anmälas till utbildningschefen.  

Nämnden bestämmer själv om utbildningschefen ska vidareanmäla besluten till 

nämnden. Observera att rätt att besluta om vidaredelegering endast kan ges till anställd 

med utbildningschefs ställning. Om den tjänsteman som har vidaredelegeringen är 

förhindrad att fatta beslut ska utbildningschefen göra det i dess ställe. Om det endast är 

utbildningschefen som har delegeringen och är förhindrad att fatta beslut ska nämndens 

ordförande göra det i dess ställe. Vid förhinder för utbildningsnämndens ordförande att 

fatta beslut enligt denna delegeringsförteckning inträder utbildningsnämndens 1:a vice 

ordförande som ersättare.  

 

Brådskande ärenden 

Utbildningsnämndens ordförande eller, vid förhinder för denne, 

utbildningsnämndens 1:a vice ordförande , äger rätt att, på utbildningsnämndens 

vägnar fatta beslut i ärenden som är så brådskande att utbildningsnämndens eller 

dess arbetsutskott beslut inte kan inväntas. Sådant beslut ska skriftligen anmälas vid 

utbildningsnämndens nästa sammanträde. Det rör sig här om ärende som är så 

brådskande att det oundgängligen måste avgöras innan styrelsen eller utskottet kan 

hinna sammanträda. 

 

Samråd  

Om samråd anges som villkor för beslutanderätt ska resultatet av samrådet 

dokumenteras som tjänsteanteckning i ärendehanteringssystemet. Har samråd inte ägt 

rum, eller inte dokumenterats, får beslut inte fattas.   
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Förbud mot delegering  

I principiella ärenden får beslutanderätten inte delegeras, nämligen:  

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, och  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

eller  

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.  

 

Begräsningar i övrigt  

Om nämnden fattat beslut om riktlinjer för verksamheten ska dessa iakttas. Delegaten 

ska förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som kan föranledas av 

beslutet. Vid beslut som innebär myndighetsutövning mot enskild gäller regler enligt 

lagar och förordningar.  

 

Handläggning 

Delegat ska bevaka att ett allsidigt beslutsunderlag tas fram. Vid behov ska samråd ske 

med verksamhetsansvarig. Delegaten får varken handlägga eller besluta i ärende där han 

eller hon är jävig. Ärendet ska behandlas i ett sammanhang, det vill säga en uppdelning 

i delbeslut av ett ärende till exempel i syfte att kringgå gällande bestämmelser får inte 

förekomma.  

Alla delegeringsbeslut ska vara skriftliga, besluten ska registreras och varje 

beslutshandling ska innehålla uppgift om ärendemening, beslutsinnehåll, vem som 

fattat beslutet, när beslutet fattats och vem som delgivits beslutet. 

 

Gränsdragning mellan beslut och verkställighet  

Nämnd avgör ärenden genom att fatta beslut. Fattade beslut verkställs av tjänstemän 

inom nämndens förvaltning. Verkställandet kan innefatta olika moment. Mellan de 

anställda råder viss arbetsfördelning. I ärenden där nämnden eller styrelsen delegerat 

beslutanderätten kan det vara samma tjänsteman som fattar beslutet och verkställer det.  

Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är svår att göra och det går inte att 

med stöd av kommunallagen dra någon exakt gräns. Kännetecknande för ett beslut är att 

beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar, att det finns en politisk 

dimension i ärendet eller ärendetypen, samt att enskild kan ha intresse av att överklaga 

beslutet till högre instans.  
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Verkställighet innebär tillämpning/genomförande av ett tidigare fattat beslut. Det finns 

inte någon enskild person som har intresse av att överklaga. Särskilt vid målstyrning 

råder stor frihet för tjänstemännen att avgöra hur beslutet ska verkställas.  

Åtgärder av vardaglig karaktär som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas är 

verkställighet. Arbetsfördelning mellan tjänstemännen styrs av organisation och 

tjänsteställning. Till viss befattning är ofta knutet budgetansvar för viss verksamhet.  

Exempel på verkställighet är:  

- avgiftsdebitering enligt taxa  

- tilldelning av barnomsorgsplats enligt klar turordningsprincip  

- beviljande av normal semesterledighet  

- deltagande i enstaka, kortare kurser och konferenser  

Verkställighet ska inte anmälas till nämnden. Vad som kan hänföras till beslut samt i 

vissa fall verkställighet framgår av följande delegeringsordning.  

 

Attestreglementet  

Beslutanderätt på delegation ska inte förväxlas med attesträtt. Attest innebär kontroll av 

ekonomiska transaktioner och attesträtt är en behörighet att belasta viss verksamhet med 

kostnader eller utgifter. Regler om attesträtt finns i attestreglementet för Vellinge 

kommun. I attestreglementet anges hur attestering ska gå till. Vem som har attesträtt 

bestäms utifrån den attestberättigades arbetsuppgifter och organisatoriska tillhörighet. 

 

Anvisningar för utbildningsnämnden  

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering ska skriftligen anmälas till den som 

beslutat om vidaredelegeringen, senast en månad efter beslutet.  

Beslutet som fattas på delegation, inklusive beslut fattade med stöd av vidaredelegation, 

ska skriftligen anmälas till utbildningsnämnden senast två månader efter beslutet.  

Samma formregler gäller för delegationsbeslut som för de beslut som fattas av 

utbildningsnämnden. Det innebär att alla delegeringsbeslut ska vara skriftliga, besluten 

ska registreras och varje beslutshandling ska innehålla uppgift om ärendemening, 

beslutsinnehåll, vem som fattat beslutet, när beslutet fattats och vem som delgivits 

beslutet.  

Beslut i andra ärenden än de som anges i bifogad delegeringsordning, men där ärendena 

till sin art och betydelse är jämförbara med de nedan angivna, får fattas av motsvarande 

delegat. 
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Utbildningsnämndens delegeringsordning 

Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.1 2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning   

A.1.1 9 § Beslut att utse rektor eller ställföreträdare för rektor. Utbildningschef Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.1.2 19 § Beslut att använda person som avses i 18 § (obehörig) för att 

bedriva undervisning under längre tid än sex månader. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.2 5 kap Trygghet och studiero   

A.3 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling samt åtgärder i enlighet med 

diskrimineringslagen (2008:567) 

  

A.3.1 8 § 

 

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, samt årligen 

skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder mot 

diskriminering och upprätta riktlinjer samt rutiner för att förhindra 

trakasserier och sexuella trakasserier. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 
 

Ej överklagningsbart. 

Skadeståndsprocesser möjliga 

via Diskriminerings-

ombudsmannen och Barn- 

och elevombudsmannen. 

A.3.2 10 §  Upprätta utredning avseende kränkande behandling Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Ej överklagningsbart. 

Skadeståndsprocesser möjliga 

via Diskriminerings-

ombudsmannen och Barn- 

och elevombudsmannen. 

Krav på skyndsam utredning, 

dokumentering samt 

rapportering till nämnden. 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.3.3. 10 § Beslut eventuella åtgärder, efter utredning där man konstaterat 

huruvida kränkande behandling förelegat. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 
 

Då man efter utredning 

konstaterat att kränkande 

behandling förelegat kräver att 

beslut fattas om åtgärder. 

A.4 7 kap Skolplikt och rätt till utbildning   

A.4.1a 2 § Beslut Skolpliktens upphörande  Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.4.1 5 § Beslut mottagande i grundsärskola. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.4.2 5 b § Beslut att elev i grundsärskola inte tillhör grundsärskolans 

målgrupp, om en utredning enligt 5 a § visar detta. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.4.3 8 § Beslut att elev i grundskola, grundsärskola eller specialskola 

på försök under högst sex månader tas emot som elev i en 

annan av dessa skolformer. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.4.4 9 § Beslut att en elev i grundskola ska få sin utbildning inom 

grundsärskola (integrerad elev). 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.4.5 10 § 2 st Beslut uppskjuten skolplikt efter begäran av barnets 

vårdnadshavare.  

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.4.6 11 § Beslut om att ta emot ett barn i förskoleklassen redan 

höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.4.6a 11 § a 

 
Beslut börja fullgöra skolplikten i grundsärskolan 

höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år, på 

vårdnadshavares begäran. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.4.6b 11 § b 

 
Beslut att ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och 

som ska tas emot i grundsärskolan får börja fullgöra 

skolplikten i grundsärskolan utan att först ha gått ut 

förskoleklassen, på vårdnadshavarens begäran. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.4.7 13 § 2 st Beslut skolpliktens förlängning. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.4.8 14 § 2 st Beslut skolpliktens tidigare upphörande. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.4.9 15, 16 

§§ 

Beslut att elev i grundskola, grundsärskola eller 

specialskola har rätt att slutföra den högsta årskursen, 

även om skolplikten upphör dessförinnan. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.5 8 kap Förskolan   

A.5.1 12 § 3 st Överenskommelse, vid särskilda skäl, med annan kommun om att den 

andre kommunen i sin förskola ska ta emot ett barn vars utbildning 

Vellinge kommun ansvarar för. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.5.2 13 § 1 st 

13 § 2 st 

Beslut mottagande av barn från annan kommun, om barnet med hänsyn 

till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i Vellinge 

kommuns förskola eller efter önskemål av barnets vårdnadshavare. 

Utbildningschef Överklagas genom 

laglighetsprövning 

OBS! Yttrande från 

hemkommunen skall 

inhämtas då eleven med 

hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda 

skäl. 

A.5.3 13 § 1 st Yttrande inför placering av barn i förskola i annan kommun, om barnet 

med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå 

i den andra kommunens förskola. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.5.4 14 § Beslut förtur till förskola för barn med särskilda behov. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.5.5 21 § Beslut bidrag för barn i förskola med fristående huvudman. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera  

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till 

förvaltningsdomstol. 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning, vid 

mottagande av elev från annan 

kommun, betraktas som 

verkställighet. 

A.5.6 23 § Beslut tilläggsbelopp för barn som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Överklagas genom 
laglighetsprövning för 
kommunala/förvaltnings-
domstol för fristående 
verksamheter 

A.6 9 kap Förskoleklassen   

A.6.1 

 

12 § 3 st Överenskommelse, vid särskilda skäl, med annan kommun om att den 

andre kommunen i sin förskoleklass ska ta emot ett barn vars 

utbildning Vellinge kommun ansvarar för. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 



Un 2022/21 

 

11(44) 
 

Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.6.2 13 § 1 st 

o 2 st 

Beslut mottagande av elev från annan kommun, om barnet med 

hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 

Vellinge kommuns förskoleklass eller efter önskemål av barnets 

vårdnadshavare. 

Utbildningschef Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

 

Yttrande från hemkommunen 

skall inhämtas då eleven med 

hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda 

skäl 

A.6.3 13 § 1 st Yttrande inför placering av elev i förskoleklass i annan kommun då 

eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda 

skäl. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

 

A.6.4 15 § 1 st Beslut att tillgodose vårdnadshavares önskemål om placering av 

elev på annan skolenhet än närskola. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.6.5 15 § 1 st Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om placering av elev på en 

viss skolenhet, om den önskade placeringen skulle medföra att en 

annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära 

hemmet åsidosätts. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.6.6 15 § 2 st Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om placering av elev på 

en viss skolenhet, om den önskade placeringen skulle medföra att 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.6.7 15 b § 1 

st 
Beslut skolskjuts för elev i förskoleklass till den skola där 

kommunen skulle ha placerat eleven, där beslut innebär bifall eller 

avslag på ansökan alternativt avsteg från fastställda regler. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.6.8 15 b § 2 

st 

Beslut skolskjuts till annan kommunal skola än den skola 

kommunen skulle ha placerat eleven på. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.6.9 15 c § 1 

st 

Beslut skolskjuts för elev i annan kommuns förskoleklass, där 

övernattning krävs. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.6.10 19 § Beslut bidrag för elev i förskoleklass med fristående huvudman. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till 

förvaltningsdomstol. 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

A.6.11 21 § Beslut tilläggsbelopp för elever i förskoleklass som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 
 

Överklagas genom 
laglighetsprövning för 
kommunala/förvaltnings-
domstol för fristående 
verksamheter 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.6.12 21 a § Beslut skolskjuts för elev i fristående förskoleklass. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera  

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.7 10 kap Grundskolan   

A.7.1 23 a § 2 

st. 

Beslut att räkna av den tid som eleven deltagit i frivilligt anordnad 

lovskola under årskurs 8 från obligatoriskt anordnad lovskola för 

elever efter årskurs 8.  

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
 

A.7.2 23 b § 2 

st 

Beslut att räkna av den tid som eleven deltagit i frivilligt anordnad 

lovskola under årskurs 9 från obligatoriskt anordnad lovskola för 

elever efter årskurs 9. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

A.7.3 23 e § Beslut vilken skolenhet lovskola ska anordnas på. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.7.4 24 § 3 st Överenskommelse, vid särskilda skäl, med annan kommun om att den 

andre kommunen i sin grundskola ska ta emot ett barn vars utbildning 

Vellinge kommun ansvarar för. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.7.5 25-27 

§§ 

Beslut mottagande av elev från annan kommun, om barnet med 

hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 

Vellinge kommuns skola eller efter önskemål av barnets 

vårdnadshavare. 

Utbildningschef  Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

 

Yttrande från hemkommunen 

skall inhämtas då eleven med 

hänsyn till sina personliga 

förhållanden har särskilda 

skäl. 
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A.7.6 25 § 1 st Yttrande inför placering av elev i grundskola i annan kommun då 

eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda 

skäl. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

 

A7.7 29 § 3 st Beslut placering av elev på en enhet som medför att eleven inte kan bo 

i det egna hemmet, samt åtgärder för att tillförsäkra tillfredsställande 

förhållande för eleven. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas hos Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.7.8 30 § 1 st Beslut att tillgodose vårdnadshavares önskemål om placering av 

elev på en annan skolenhet än närskola. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.7.9 30 § 1 st Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om placering av elev på en 

viss skolenhet, om den önskade placeringen skulle medföra att en 

annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära 

hemmet åsidosätts 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.7.10 30 § 2 st Beslut att frångå vårdnadshavares önskemål om placering av elev på 

en viss skolenhet, om den önskade placeringen skulle medföra att 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

kommunen eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers 

trygghet och studiero. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.7.11 32 § 1 st Beslut skolskjuts för elev i grundskola till den skola där kommunen 

skulle ha placerat eleven, där beslut innebär bifall eller avslag på 

ansökan. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.7.12 32 § 2 st Beslut skolskjuts till annan kommunal skola än den skola 

kommunen skulle ha placerat eleven på. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 



Un 2022/21 

 

15(44) 
 

Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.7.13 33 § 1 st Beslut skolskjuts för elev i annan kommuns grundskola, där 

övernattning krävs. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.7.14 37 § Beslut bidrag för elev i grundskola med fristående huvudman. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till 

förvaltningsdomstol. 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

A.7.15 39 § Beslut tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande 
behov av särskilt stöd, ska erbjudas lovskola eller 
modersmålsundervisning. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Överklagas genom 
laglighetsprövning för 
kommunala/förvaltnings-
domstol för fristående 
verksamheter 

A.7.16 40 § Beslut skolskjuts för elev i fristående skola. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.8 11 kap Grundsärskolan   

A.8.1 8 § 1 st Beslut elev som tas emot i grundsärskola huvudsakligen ska läsa 

ämnen eller ämnesområden. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.8.2 24 § 2 st Överenskommelse med annan kommun om att den andre kommunen i 

sin grundsärskola tar emot ett barn som Vellinge kommun ansvarar 

för. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 
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A.8.3 25 § Beslut mottagande av elev från annan kommun, om barnet med 

hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i 

Vellinge kommuns skola. 

Utbildningschef Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

Yttrande från 

hemkommunen skall 

inhämtas. 

A.8.4 25 § 1 st Yttrande inför placering av elev i annan kommun då eleven med 

hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

 

A.8.5 26 § Beslut mottagande av elev från annan kommun, efter 

vårdnadshavares önskemål 

Utbildningschef  Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.8.6 29-30 Beslut skolplacering Utbildningschef med rätt Överklagas genom 
laglighetsprövning  §§  att vidaredelegera 

A.8.7 31 § 

1 st 
Beslut skolskjuts för elev i grundsärskola till den skola 

där kommunen skulle ha placerat eleven, där beslut 

innebär bifall eller avslag på ansökan. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.8.8 31 § 

2 st 
Beslut skolskjuts för elev i grundsärskola till annan 

kommunal skola som vårdnadshavaren valt, där beslut 

innebär bifall eller avslag på ansökan. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 
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A.8.9 32 § 1 st Beslut skolskjuts för elev som med stöd av 11 kap 25 § går i annan 

kommun än hemkommunen och där övernattning krävs (tillfälliga 

bostaden och skola). 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.8.10 36 § Beslut bidrag för elev i grundsärskola med fristående huvudman. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till 

förvaltningsdomstol. 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

A.8.11 38 § Beslut tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Överklagas genom 
laglighetsprövning för 
kommunala/förvaltnings-
domstol för fristående 
verksamheter 

A.8.12 39 § Beslut skolskjuts för elev i fristående grundsärskola Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.9 14 kap Fritidshemmet   

A.9.1 6 § Beslut plats på fritidshem i andra fall än som avses i 5 § (särskilda 

skäl) 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom laglighets-

prövning. Beslut om plats på 

fritidshem med rätt enligt 5 § 

anses som verkställighet 
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A.9.2 15 § Beslut bidrag för barn på fritidshem med fristående huvudman. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnd 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till 

förvaltningsdomstol. 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

A.9.3 17 § Beslut tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 

särskilt stöd. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning för 

kommunala 

/förvaltningsdomstol för 

fristående verksamheter 

A.10 15 kap Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan   

A.10.1 17 § 2 st Beslut att elever ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel.  Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.10.2 32 § Beslut ekonomiskt stöd till inackordering för elev som går i 

gymnasieskola med huvudman i annan kommun. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.10.3 40 § Avtal om ersättning för kostnader för boende och omvårdnad i 

boendet för elever på Rh-anpassad utbildning. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
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A.10.4 - Bidrag till studier på gymnasienivå i utlandet. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Överklagas genom 
laglighetsprövning 

Riktlinjer har beslutats av 
utbildningsnämnden. 

A.11 16 kap Utbildning på nationella program i gymnasieskolan   

A.11.1 9 § Ansökan om särskild variant. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

Prövas av Statens skolverk 

A.11.2 11 a § Upprättande av utbildningskontrakt för arbetsplatsförlagda delen av 

den gymnasiala lärlingsutbildningen.  

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Finns ej i Vellinge kommun 

A.11.3 12 § Erbjuda utbildning på ett nationellt program som omfattas av att 

eleven senare ska antas till en nationell inriktning eller en särskild 

variant eller gymnasial lärlingsutbildning inom programmet. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Gymnasial lärlingsutbildning 

finns ej i Vellinge kommun 

A.11.4 14 § Beslut om en elevs utbildning på ett nationellt program får avvika från 

vad som annars gäller för programmet. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.11.5 15 § 2 st Beslut att utbildningen ska fördelas på längre tid än tre läsår. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.11.6 15 § 3 st Beslut att utbildningen ska fördelas på kortare tid än tre år. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
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A.11.7 32 § Beslut om undantag från kravet på godkänt betyg i engelska. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.11.8 33 § Beslut att en sökande som på annat sätt än genom grundskolestudier 

har förvärvat likvärdiga kunskaper i ett ämne ska, vid tillämpningen 

av behörighetsreglerna, anses ha godkänt betyg i ämnet. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.11.9 36 § Beslut om behörighet och mottagande av en sökande till en 

utbildning i gymnasieskola 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

Administration av behörighet 

och mottagande inom 

antagningsperioden utförs av 

antagningsenheten i 

Trelleborg. 

A.11.10 44 § 1p Beslut att personliga förhållanden ger särskilda skäl att gå i den 

gymnasieskola dit de har sökt. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.11.11 48 § Yttrande över enskild elevs placering i annan gymnasieskola utanför 

den egna och samverkansområdet. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överenskommelse om 

ersättning (50-51 §§), vid 

positivt yttrande, betraktas som 

verkställighet. 
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A.11.12 52 § Beslut bidrag för elev på nationellt gymnasieprogram med 

fristående huvudman. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till förvaltnings-

domstol. 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

A.11.13 54 § Beslut tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av 

särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning för 

kommunala/förvaltnings-

domstol för fristående 

verksamheter 

A.12 17 kap Utbildningen på introduktionsprogram i gymnasieskolan   

A.12.1 6 § 2 st Beslut att omfattningen av utbildningen på introduktionsprogram 

minskas från heltid, på begäran av eleven. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

A.12.2 7 § 1 st Beslut om plan för utbildningen på ett introduktionsprogram. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.12.3 11 § 2 st Beslut att elev som är behörig till yrkesprogram tas emot till 

yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.12.4 14 § Beslut behörighet och mottagande till programinriktat val eller till 

yrkesintroduktion utformat för en grupp elever. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 
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A.12.5 16 § 2 st Beslut att inte erbjuda elev från grundsärskolan yrkesintroduktion 

och individuellt alternativ om det med hänsyn till elevens bästa finns 

synnerliga skäl att inte göra det. 

 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.12.6 16 § 3 st Beslut mottagande av elever som tillhör gymnasiesärskolans 

målgrupp till språkintroduktion enligt 12 § 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.12.7 19 § 3 st Beslut mottagande av behöriga elever, som inte är 

hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet, till 

utbildningen på programinriktat val som har utformats för en 

grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats för en 

grupp elever om det finns platser över på utbildningen. 

Utbildningschef  

A.12.8  21 § 1 st 
 

Beslut mottagande av elev, som är hemmahörande i annan 

kommun, till programinriktat val eller yrkesintroduktion som 

utformas för en enskild elev, individuell alternativ eller 

språkintroduktion.  

Utbildningschef  

A.12.9  29 § 1 st Beslut bidrag för elev på yrkesintroduktion, individuellt 

alternativ och språkintroduktion i gymnasieskola med 

fristående huvudman 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet 

A.12.10 29 § 2 st Överenskommelse med huvudmannen för en fristående 

gymnasieskola om mottagande av en elev till programinriktat 

val som utformats för en enskild elev. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Dialog med fristående 

verksamhet 



Un 2022/21 

 

23(44) 
 

Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.12.11 35 § Beslut bidrag för elev på programinriktat val i gymnasieskola  Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till 

förvaltningsdomstol. 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

A.13 18 kap Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan   

A.13.1 5 § Beslut en elev skall tillhöra målgruppen för 

gymnasiesärskola. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.13.2 7 § Beslut, efter utredning enligt 6 §, att inskriven elev inte 

tillhör gymnasiesärskolans målgrupp. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos  

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.13.3 30 § 1 st Beslut skolskjuts för elev i gymnasiesärskola med offentlig 

huvudman inom hemkommunen,  

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.13.4 30 § 2 st Beslut skolskjuts för elev i gymnasiesärskola med offentlig huvudman 

i annan kommuns gymnasiesärskola 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.13.5 31 § 1st Beslut skolskjuts för elev i annan kommuns 

gymnasiesärskola, där övernattning krävs. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.13.6 32 § 1 st Beslut ekonomiskt stöd till inackordering för elev som går i 

gymnasieskola med offentlig huvudman i annan kommun. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 
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A.13.7 35 § Beslut skolskjuts för elev i fristående gymnasiesärskola. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.14 19 kap Utbildning på program i gymnasiesärskolan   

A.14.1 41 § Yttrande inför elevs placering i gymnasiesärskola i annan kommun. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
 

A.14.2 45 § Beslut bidrag vid placering av elev hos fristående huvudman. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till förvaltnings-

domstol. 

A.14.3 47 § Beslut tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt 

stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning för 

kommunala/förvaltnings-

domstol för fristående 

verksamheter 

A.15 20 kap Kommunal vuxenutbildning   

A.15.1 7 § 2 st Beslut att böcker och andra lärverktyg, som varje elev inom 

utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom 

särskild utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå har 

för eget bruk, ska anskaffas av eleverna själva. 

 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.15.2 7 § 3 st Beslut att elever inom utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska 

hålla sig med enstaka egna lärverktyg.  

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

SFI elever ska utan 

kostnad ha tillgång till 

böcker och andra 

lärverktyg 
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A.15.3 9 § 2 st Beslut att utbildningen för elev i kommunal vuxenutbildning ska 

upphöra. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.15.4 9 § 3 st Beslut om att elev vars utbildning på gymnasial nivå eller 

särskilda utbildning på gymnasial nivå har upphört efter 

huvudmannens beslut, av särskilda skäl på nytt ska beredas sådan 

utbildning. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.15.5 9 § 4 st Beslut om att elev vars utbildning i svenska för invandrare har 

upphört efter huvudmannens beslut eller som frivilligt avbrutit 

sådan utbildning, av särskilda skäl på nytt ska beredas sådan 

utbildning. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.15.6 12 § Beslut huruvida en utbildning ska tillhandahållas på elevens 

modersmål, eller något annat språk som eleven behärskar, då elev i 

utbildning på grundläggande nivå eller särskild utbildning på 

grundläggande nivå har bristfälliga kunskaper i svenska språket. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Sådan utbildning ska 

kompletteras med undervisning 

eller träning i svenska språket. 

A.15.7 13 § Beslut mottagande av elev till kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå eller särskild utbildning på grundläggande nivå. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.15.8 14 § 1 st Yttrande gällande bedömning om den sökandes uppfyller villkoren 

för rätten att delta i undervisning enligt 11 §. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.15.9 14 § 3 2 

st 

Beslut att ta emot en elev från en annan kommun till 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå eller 

särskild utbildning på grundläggande nivå. 

Utbildningschef Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.15.10 19 § c Beslut vilken av utbildningar som ska erbjudas om 

grundläggande behörighet till högskoleutbildning enligt 19 § 

uppnås genom olika utbildningar på gymnasial nivå 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
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A.15.11 21 § Yttrande till annan huvudman av vilket det framgår om 

hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den 

sökandes utbildning på gymnasial nivå eller i särskild 

utbildning på gymnasial nivå 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos Skolväsendets 

överklagandenämnd 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

A.15.12 22 § 1 st Beslut mottagande av elev till kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå eller särskild utbildning på gymnasial nivå.  

 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.15.13  23 § 1 st Beslut antagning till vuxenutbildning på gymnasial nivå eller i särskild 

utbildning på gymnasial nivå. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.15.14 24 § Beslut att utbildningen i svenska som andra språk ska 

omfatta mindre än 15 timmars undervisning i veckan, på 

begäran av eleven. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.15.15  33 § Beslut mottagande av en person till utbildning i svenska för 

invandrare 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.16 21 kap Fjärrundervisning i vissa skolformer   

A.16.1 9 § Beslut om fjärrundervisning i ett visst ämne eller i en viss kurs Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

Beslutet fattas för högst ett läsår 

åt gången.  

A.17 22 kap Distansundervisning i vissa skolformer   

A.17.1 9 § Ansökan om godkännande som utförare av utbildning där 
distansundervisning används. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.17.2 12 § Beslut ersättning för resor och logi för elever i hemkommunen som har 

distansundervisning. 

Utbildningschef med rätt att 

vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.17.3 14 §  Beslut behörighet och mottagande till distansundervisning i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. 

Utbildningschef med rätt att 

vidaredelegera 

Eleven som tillhör 

gymnasiesärskolans målgrupp 

enligt 18 kap. 5 § betraktas som 

behörig 

 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

 

Överklagas hos Skolväsendets 

överklagandenämnd 

A.17.4 15 § Beslut urval bland mottagna sökande, om fler sökande har tagits emot 
till huvudmannens utbildning än det finns platser i utbildningen. 
 

Utbildningschef med rätt att 

vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.17.5 16 § Beslut att elev får bekosta bredbandsuppkoppling och annan teknisk 
utrustning i form av nödvändig hårdvara som behövs för utbildningens 
genomförande. 
 

Utbildningschef med rätt att 

vidaredelegera 

 

A.17.6 18 § Beslut bidrag för elev på distansundervisning med fristående 
huvudman. 

Utbildningschef med rätt att 

vidaredelegera 
Nivåer för ersättning beslutas 

av Statens skolverket 

 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till förvaltnings-

domstol. 

 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

A.17.6 20 § Beslut tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt 

stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. 

Utbildningschef med rätt att 

vidaredelegera 

Överklagas till 

förvaltningsdomstol  
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.18 23 kap Entreprenad och samverkan   

A.18.1 10 § Ingå eller säga upp avtal med någon annan huvudman om att utföra 

uppgifter åt denne som inte är hänförliga till undervisning. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.18.2 5 och 12 

§§ 

Ingå eller säga upp avtal med någon annan huvudman om att utföra 

uppgifter åt denne som avser undervisning, och den 

myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift, i 

lovskola. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.18.3 5 och 14 

§§ 

Ingå eller säga upp avtal med någon annan huvudman om att utföra 

uppgifter åt denne som avser modersmålsundervisning, och den 

myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift, eller 

studiehandledning på modersmålet. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.18.4 16 § Ingå eller säga upp avtal med någon annan huvudman om att utföra 

uppgifter åt denne som avser fjärrundervisning vid 

modersmålsundervisning. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.18.5 17 § Ingå eller säga upp avtal med någon annan huvudman om att utföra 

uppgifter åt denne som avser distansundervisning vid 

modersmålsundervisning. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.18.6 19 § Ansökan om dispens att överlämna åt någon annan att bedriva 

undervisning på entreprenad utöver skollagens bestämmelser. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

A.18.7 25 § Ingå eller säga upp avtal med en region, en enskild huvudman eller 

staten om att ansvaret för elevhälsans medicinska insatser överlåts på 

kommunen.  

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.19 24 kap Särskilda utbildningsformer   

A.19.1 5§ Beslut bidrag för barn i en internationell skola på grundskolenivå, i 

Sverige. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

betraktas som verkställighet. 

A.19.2 6 § Beslut bidrag för en elev i en internationell skola på gymnasienivå, 

med enskild huvudman, i Sverige. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

A.19.3 14 § Beslut att förklara eleven behörig att delta i utbildning i folkhögskola 

som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.19.4 15 § Överenskommelse om ersättning vid placering av elev på utbildning i 

svenska för invandrare som bedrivs av folkhögskola 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

A.19.5 23 § Beslut fullgörande av skolplikt på annat sätt. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.19.6 - Beslut om skolpeng till skola i utlandet. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

 

Rutin har beslutats av 

utbildningsnämnden. 

A.19.7 24 § Beslut om återkallelse av medgivande enligt 23 §. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol 

A.19.8 - Beslut om att skolpeng till skola i utlandet ska upphöra. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.20 25 kap Annan pedagogisk verksamhet   

A.20.1 11 § Beslut bidrag för barn eller elev som erbjuds pedagogisk omsorg 

istället för förskola eller fritidshem med fristående huvudman. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden. 

 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till 

förvaltningsdomstol. 

A.20.2 13 § Beslut tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt 

stöd. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning för 

kommunala/förvaltnings-

domstol för fristående 

verksamheter. 

A.20.3 15 § Beslut bidrag vid placering av elev i öppen fritidsverksamhet 

som bedrivs av enskild huvudman. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Nivåer för ersättning beslutas 

av utbildningsnämnden 

 

Fristående huvudmän kan 

överklaga till förvaltnings-

domstol. 

A.21 26 kap Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning 

och utvärdering 

  

A.21.1 8 § Beslut föreläggande att lämna uppgifter enligt 26 kap 7 § 1 st och 2 

st . 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

A.21.1 10 § Beslut om föreläggande för enskild huvudman att fullgöra sina 

skyldigheter vad avser de villkor som gäller för godkännandet eller 

beslut om rätt till bidrag, för sådan enskild verksamhet där kommunen 

har tillsynsansvaret enl. 26 kap 4 §. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Går ej överklaga 
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Index A - Skollagen Delegat Kommentar 

A.21.2 11 § Beslut att tilldela anmärkning. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
Överklagas genom 

laglighetsprövning 

A.21.3 12 § Beslut att avstå från ingripande. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

 

Index B - Skolförordningen (2011:185) Delegat Kommentar 

B.1 2 kap Huvudmän   

B.1.1 2 § Yttrande till Skolinspektionen i ärende om godkännande som enskild 

huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller fritids.  

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

B.2 3 kap Lärotider   

B.2.1 3 § Beslut höstterminen och vårterminens början och slut. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

 

B.3 4 kap Elever   

B.3.1 2 § Beslut att ta emot ett barn (med minst en förälder med svenskt 
medborgarskap) i förskoleklassen, grundskola eller grundsärskola 
som inte anses bosatt i Sverige. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

B.4 5 kap Utbildningen   

B.4.1 4 § 2 st Beslut vid särskilda skäl ge studiehandledning på annat språk än 
elevens modersmål. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

B.5 9 kap Grundskolan   

B.5.1 3 § 2 st Beslut ytterligare undervisningstid utöver den garanterade 

undervisningstiden. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
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Index B - Skolförordningen (2011:185) Delegat Kommentar 

B.5.2 4 § Fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. Utbildningschef Efter förslag från rektor 

B.5.3 23 § Ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

B.6 10 kap Grundsärskolan   

B.6.1 2 § 2 st Beslut ytterligare undervisningstid utöver den garanterade 

undervisningstiden. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

B.6.2 3 § Fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. Utbildningschef Efter förslag från rektor 

 

Index C - Gymnasieförordningen (2010:2039) Delegat Kommentarer 

C.1 1 kap Inledande bestämmelser   

C.1.1 6 § 2 st Ansöka om en ny kurs. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

C.2 2 kap Huvudmän   

C.2.1 2 § Yttrande till Skolinspektionen i ärende om godkännande som enskild 

huvudman för en viss utbildning i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

C.3 3 kap Lärotider för gymnasieskolan   

C.3.1 2 § Beslut höstterminen och vårterminens början och slut. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
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Index C - Gymnasieförordningen (2010:2039) Delegat Kommentarer 

C.4 4 kap Utbildningens innehåll och omfattning   

C.4.1 6 §  Beslut vilka kurser ska erbjudas som programfördjupning Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

C.4.2 7 §  Beslut vilka kurser ska erbjudas som individuellt val Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

C.4.3 12 § 2 

st. 

Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande program 

samt i vilken omfattning. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

C.4.4 22 § 1 

st 

Beslut om fördelning av antal undervisningstimmar för varje kurs och 

gymnasiearbetet samt om hur undervisningstiden fördelas mellan 

årskurserna.  

Utbildningschef  

C.5 5 kap Avvikelser inom de nationella programmen i gymnasieskolan   

C.5.1 4 § Ansökan om särskild variant. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

Ansökan görs hos Skolverket 

senast 31/1 kalenderåret före det 

år programmet påbörjas. 

C.5.2 14 § Ansökan om riksrekryterande utbildning, ej idrottsutbildning. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

Ansökan görs hos Skolverket 

senast 31/1 kalenderåret före det 

år programmet påbörjas. 

C.5.3 24 § Ansökan om att anordna idrottsutbildning vid ett 

riksidrottsgymnasium. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

C.5.4 28 § Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning hos Skolverket. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
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Index C - Gymnasieförordningen (2010:2039) Delegat Kommentarer 

C.6 6 kap Introduktionsprogram   

C.6.1 2 § Bedöma om det finns synnerliga skäl inför beslut om 
mottagande samt fatta beslut om elev är behörig till 
yrkesprogram eller individuellt alternativ. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

C.6.2 5 § Beslut att hela utbildningen ska skolförläggas, om bedömning 
görs att detta uppenbart bäst gynnar eleven. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

C.7 7 kap Behörighet, urval och förfarandet vid antagning   

C.7.1 3 § Beslut att avsätta ett visst antal platser (fri-kvot). Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

C.7.2 8 § Beslut antagning vid senare punkt än vid början av utbildningen.  Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Efter det att 

antagningskansliet 

slutfört sitt 

antagningsarbete 

C.7.3 9 § Beslut byte av studieväg. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Efter det att 
antagningskansliet 
slutfört sitt 
antagningsarbete 

C.7.4 10 § Beslut återantagning av en elev som har slutat i gymnasieskolan innan 

eleven har slutfört utbildningen. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 
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Index C - Gymnasieförordningen (2010:2039) Delegat Kommentarer 

C.8 9 kap. Stödåtgärder   

C.8.1 7 § Beslut att undervisningen på ett nationellt program för en elev i 

gymnasieskola får fördelas över längre tid än tre år, vid särskilda skäl. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

C.9 12 kap Elever   

C.9.1 11 § Beslut att ta emot en sökande till gymnasieskola som inte är bosatt i 

Sverige. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

  

Index D - Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor Delegat Kommentar 

D.7.1 1-2 §§ Beslut om stöd till dagliga resor mellan bostaden och skola för elev 

som har rätt till studiehjälp enligt Studiestödslagen (1999:1395), där 

beslutet innebär avslag på ansökan eller gynnande avsteg från lagen. 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

Överklagas genom 

laglighetsprövning 

 

Index E - Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Delegat Kommentarer 

E.1 2 kap Utbildningen   

E.1.1 5 § 2 st Ansöka om en ny kurs på gymnasial nivå inom kommunal 

vuxenutbildning och kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning på gymnasial nivå. 

Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 
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Index E - Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Delegat Kommentarer 

E.1.2 25 § Utbildningens förläggning. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

E.1.3 27 § Anskaffande av platser för arbetsplatsförlagt lärande och att lärandet 

uppfyller de krav som ställs på utbildningen 

Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera  

Finns ej i Vellinge kommun 

E.2 7 kap. Övriga bestämmelser   

E.2.1 4 § Utredning i fråga om avstängning. Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 
 

 

Index F - Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare 
Delegat Kommentar 

F.1 Utformning och genomförande   

F.1.1 8 § Plan för samhällsorientering. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

 

F.1.2 9 § Uppdra åt annan att utforma planen. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Uppdra åt annan att utföra 

utbildningen delegeras inte. 
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Index G - Yttranden över statliga remisser Delegat Kommentar 

G.1 Ärende Yttrande över statliga remisser vad avser lag-, förordnings- eller 

föreskriftsbestämmelse inom nämndens ansvarsområde, när Vellinge kommun 

är utsedd att vara remissinstans 

  

G.1.1  När inget finns att erinra. Utbildningsnämndens 
ordförande 

 

G.1.2  Vid yttranden  i övriga fall Utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

 

 

Index H - Allmänna ärenden och rättsfrågor Delegat Kommentarer 

H.1.1 6 kap 39 

§ KL 
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas 

Utbildningsnämndens 

ordförande 

 

H.2.1  Att med behörighet som avses i 12 kap RB föra kommunens talan 

inför domstol och andra myndigheter i sådana mål och ärenden 

som ankommer på Utbildningsnämnden, och därvid på 

kommunens vägnar träffa överenskommelser om betalning av 

fordran, avvisa fordran, anta ackord, ingå förlikning, sluta annat 

avtal, samt behörighet att utfärda motsvarande fullmakt för annan 

eller utse annan till ombud. 

Utbildningsnämndens 

ordförande 

 

H.2.2  Själv eller genom ombud överklaga förvaltningsrätts, kammarrätts, 

länsstyrelsens eller skolinspektionens beslut, där beslutet avser 

ärende inom utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Utbildningsnämndens 

ordförande 
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Index H - Allmänna ärenden och rättsfrågor Delegat Kommentarer 

H.3.1  Beslut enligt skadeståndslagen att ersätta skada som förorsakats av 

utbildningsnämnden, upp till högst 15 prisbasbelopp. 

Utbildningsnämndens 

ordförande 

 

H.4.1 2 kap 2 & 

3 §§ samt 

6-11 §§ 

TF samt 

tillämplig 

t lagrum i 

OSL 

Beslut att vägra lämna ut handling, Beslut att vägra lämna ut del av 

handling, enligt TF och OSL inom utbildningsnämndens 

ansvarsområde. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Utlämning av allmän 

handling utgör verkställighet 

och utförs av registrator eller 

den som förvarar handlingen. 

 
 

Överklagas till 

Kammarrätten 

H.4.2 10 kap 14 

§ OSL 
Beslut att lämna ut allmän handling med förbehåll som inskränker 

sökandes rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den. 
Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

Överklagas till 

Kammarrätten 

 

Den person förbehållet riktar 

sig till står under straffansvar 

enligt 20 kap 3 § 
brottsbalken (1962:700) 

H.5.1  Beslut avvikelse från reglerna om att ta ut avgifter från 

avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

H.6.1 45 § 

FörvL 

Beslut avvisande av ett överklagande som inkommit försent. Utbildningschef  Prövning av att ett 

överklagande skett i rätt tid 

utgör verkställighet. 

H.6.2  Beslut i ärende om överklagande av utbildningsnämnden. Utbildningschef   
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Index H - Allmänna ärenden och rättsfrågor Delegat Kommentarer 

H.6.3  Beslut i ärenden om överklaganden om beslut som fattats av delegat. Delegaten i 

ursprungsärendet 

 

H.7.1  Beslut huruvida omprövning av ett beslut som fattas på 

delegation ska ske enligt 39 § FörvL. 

Delegaten i 

ursprungsärendet 

 

H.7.2  Omprövning av beslut som fattats på delegation enligt 39 § FörvL. Delegaten i 

ursprungsärendet 

 

H.8.1  Inom fastställd budgetram besluta i ärenden av ekonomiskt 

stöd/bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 

inom utbildningsnämndens ansvarsområde upp till 

sammanlagt ett prisbasbelopp per förening. 

Utbildningsnämndens 

ordförande 

 

H.9.1  Yttrande till tillsynsmyndigheter när nämndens sammanträde inte kan 
inväntas. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

H.9.1a  Beslut om anmälan av personuppgiftsincident inom nämndens 

personuppgiftsansvar till Integritetsskyddsmyndigheten 
 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

  Yttrande över detaljplaner   

H.10  Yttrande vid standardförfarande.   

 

 
Yttrande vid översiktsplan 

och fördjupad översiktsplan 

delegeras inte. 

H.10.1  Yttrande vid programsamråd. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

H.10.2  Yttrande vid plansamråd. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

H.10.3  Yttrande vid granskning. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

H.11  Yttrande vid utökat förfarande.  

H.11.1  Yttrande vid programsamråd. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
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H.11.2  Yttrande vid plansamråd. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

 

 

 

 
 

Yttrande vid översiktsplan 

och fördjupad översiktsplan 

delegeras inte. 

H.11.3  Yttrande vid granskning. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

H.12  Yttrande vid samordnat förfarande.  

H.12.1  Yttrande vid programsamråd. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

H.12.2  Yttrande vid plansamråd. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

H.12.3  Yttrande vid granskning. Utbildningschef med rätt 
att vidaredelegera 

H.13.1  Beslut om vårdnadsbidrag i enlighet med Lag (2008:307) om 

Kommunalt vårdnadsbidrag. 

Utbildningschef med rätt 

att vidaredelegera 

 

H.14  Ekonomiärende 

H.14.1  Beslut om bidrag för var och en av de enskilda huvudmännen Utbildningschef Beslut fattas utifrån 

utbildningsnämndens beslut 

om prislista 

H.14.2  Beslut om nyttjande av medel till förfogande och medel till 

oförutsedda investeringar upp till sammanlagt fem (5) prisbasbelopp 

per projekt/objekt. 

Utbildningsnämndens 

ordförande 

 

H.14.3  Upphandling/anskaffning av vara/tjänst till ett belopp högre än 

15 prisbasbelopp men högst 50 prisbasbelopp. 

Utbildningschef Upphandling/anskaffning av 
vara/tjänst till ett belopp av 
högst 15 prisbasbelopp 
betraktas som verkställighet. 
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H.14.4  Upphandling/anskaffning av vara/tjänst till ett belopp högre än 

50 prisbasbelopp men högst 100 prisbasbelopp. 

Utbildningsnämndens 

ordförande 

Upphandling/anskaffning av 
vara/tjänst 

till ett belopp högre än 

100 prisbelopp delegeras 

inte. 

H.15  Förlängning av avtal som tecknats efter upphandling av LOU   

H.15.1  Vid upphandling av utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens 
ordförande 

 

H.15.2  Vid upphandling av delegat. Delegaten i 
ursprungsärendet 

 

H.16.1  Beslut att delta i upphandlingar i samarbete med andra kommuner, 
kommunförbund eller annan samarbetspartner inom statlig 
inköpssamordning eller liknande, samt fatta tilldelningsbeslut och 
teckna avtal till följd av sådana upphandlingar. 

Utbildningschef  

H.17.1  Tecknande av hyresavtal, med en hyrestid överstigande två år.  Tecknande av hyresavtal med 
en hyrestid av högst två år 
betraktas som verkställighet. 
Tecknande av hyresavtal utgör 
verkställighet i de fall ett 
hyresavtals omfattning och 
finansiering framgår av 
underlaget till den ram 
nämnden har, som beslutats av 
kommunfullmäktige. 
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H.17.2  Uppsägning av hyresavtal. Delegaten i 
ursprungsärendet 

 

H.18.1  Försäljning och avskrivning av material och inventarier till ett värde 
som överstiger ett prisbasbelopp men är högst fem prisbasbelopp, inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde. 

Utbildningschef Försäljning och avskrivning 
av material och inventarier till 
ett värde av högst ett 
prisbasbelopp betraktas som 
verkställighet. 

H.19  Beslut avskrivningar av kommunens fordringar i varje särskilt fall 

och inom utbildningsnämndens ansvarsområde 

  

H.19.1  För belopp som överstiger ett prisbasbelopp men är högst tre 
prisbasbelopp. 

Utbildningschef Beslut om inkassering av 
kommunens fordringar 
betraktas verkställighet. Beslut 
att bevilja anstånd med 
kommunens fordringar 
betraktas som verkställighet. 
Beslut att avskriva 
kommunens fordringar, upp 
till högst ett prisbasbelopp, 
betraktas om verkställighet. 
Avskrivning av löneskuld 
beslutas av personaldirektör. 

H.19.2  Beslut att teckna leasingavtal med mer än 36 månaders löptid inom 
utbildningsnämndens ansvar. 

Utbildningschef Beslut att teckna 
leasingavtal om högst 36 
månader betraktas som 
verkställighet. 
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H.19.3  Beslut Stipendier och utmärkelsen årets pedagog. Utbildningsnämndens 

arbetsutskott 

 

H.19.4  Beslut att utse beslutsattestanter och utanordnare, samt ersättare för 

dessa, inom utbildningsnämndens ansvarsområde och enligt 

attestreglementet. 

Utbildningschef  

  Ansökan om statsbidrag   

H.20  Beslut ansökan om statsbidrag, som förutsätter 

särskild ansökan från kommunen, inom nämndens 

ansvarsområde. 

  

H.20.1  Upphandling/anskaffning av vara/tjänst till ett belopp 

högre än 15 prisbasbelopp men högst 50 

prisbasbelopp. 

Utbildningschefen I LOU-sammanhang 

betraktas 

upphandling/- 

anskaffning av 

vara/tjänst till ett 

belopp av högst 15 

prisbasbelopp som 

verkställighet. 

H.20.2  Upphandling/anskaffning av vara/tjänst till ett belopp 

högre än 50 prisbasbelopp men högst 100 

prisbasbelopp. 

Utbildningsnämnd 

arbetsutskott 

Ansökan om 

statsbidrag till ett 

belopp högre än 100 

prisbasbelopp 

delegeras inte. 
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H.21  Beslut om fortsatt ansökan om statsbidrag efter tidigare beslut   

H.21.1  Vid beslut av utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens 

ordförande 

 

H.21.2  Vid beslut av utbildningsnämndens arbetsutskott. Utbildningschefen  

H.21.3  Vid beslut av utbildningschefen. Utbildningschefen med 

rätt att vidaredelegera 

 

H.22  Ärende avseendeförtroendevalda   

H.22.1  Beslut deltagande i studieresor samt beslut om deltagande i 

kurser, konferenser och studiebesök, för förtroendevalda i 

utbildningsnämnden, exklusive utbildningsnämndens ordförande. 

Utbildningsnämndens 

ordförande 

 

H.22.2  Beslut deltagande i studieresor samt beslut deltagande i kurser, 

konferenser och studiebesök, till en sammanhängande varaktighet av 

mer än sju dygn, för utbildningsnämndens ordförande. 

 Varaktighet av högs sju 

dygn betraktas om 

verkställighet och 

beslutas av 

utbildningsnämndens 

ordförande. 

 

Förtydligande: Att teckna personuppgiftsbiträdesavtal betraktas som verkställighet. 


