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Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal
Skollagen
Uppgift
Lagrum
1 kap Inledande bestämmelser

Beslutsrätt

2 kap Huvudmän och ansvarsfördelning
Beslut att godkänna att
SL 2:19
Huvudmannen
lärare utan behörighet
enl.§ 13 får bedriva
undervisning under
längre tid än sex
månader.
Beslut om anordnande
och omfattning av
elevhälsa

SL
2:25–28

Huvudmannen

Delegeras

Anm.

Rektor

Åter anmäls enl. 2 kap § 13 får
endast den som har legitimation som
lärare eller förskollärare och är
behörig för viss undervisning
bedriva undervisningen.
Gäller grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan samt
gymnasiesärskolan
Verksamhetsansvar åvilar
verksamhetschef (hälso- och
sjukvårdslagen)
Gäller grundkolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan samt
gymnasiesärskolan

Verksamhetschef

3 kap Barns och elevers utveckling mot målen
4 kap Kvalitet och inflytande
Beslut om rutiner för att
SL 4:8
ta emot och utreda
klagomål mot
utbildningen.

Huvudmannen

-

Nämndbeslut.
Huvudmannen ska ha skriftliga
rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot utbildningen.
Information om rutinerna ska lämna
på lämpligt sätt.
Gäller grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan samt
gymnasiesärskolan.
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Uppgift
Lagrum
Beslutsrätt
5 kap Trygghet och studiero
Beslut att helt eller
SL 5:17
Huvudmannen
delvis stänga av en
elev.
Beslut att helt eller
SL 5:19–20
Huvudmannen
delvis stänga av en
elev från en viss
utbildning avseende
praktik,
arbetsförlagd
utbildning.
6 kap Åtgärder mot kränkande behandling
Beslut om årlig
SL 6:8
Huvudmannen
plan mot kränkande
behandling

Delegeras

Anm.

Ordföranden

Återanmäls. Efter
samråd med nämndens
presidium. 1
Återanmäls. Efter
samråd med nämndens
presidium 2
Gäller i
gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.

Ordförande

-

Huvudmannen ska se
till att det inom ramen
för varje särskild
verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för
att motverka
kränkande behandling
av barn och elever. 3
Gäller i grundskolan,
grundsärskolan,
gymnasieskolan samt
gymnasiesärskolan.

1

Om det kan antas att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är
uppfyllda och beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får
rektorn besluta om omedelbar avstängning. Rektorns Beslut om omedelbar avstängning
enligt 19 § tredje stycket gäller till dess att huvudmannen har prövat saken och får inte avse
längre tid än en vecka. Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra
personers säkerhet, får beslutet om omedelbar avstängning förlängas med ytterligare en
vecka.
Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska eleven och
elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig.
Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med
socialnämnden.
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som avses i
17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden
informeras om beslutet.
2

Innan huvudmannen eller rektorn beslutar om avstängning enligt 17 eller 19 § ska eleven
och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig.
Innan huvudmannen fattar beslut ska, om eleven är under 18 år, samråd även ske med
socialnämnden.
Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat ett sådant beslut som avses i
17 § tredje stycket och 19 § tredje stycket. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden
informeras om beslutet.
3

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. Planen
ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har
genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
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Efter utredning beslut SL 6:10
Huvudmannen
om åtgärder som
skäligen kan krävas
för att förhindra
kränkande behandling
i framtiden.
15 kap Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan

Rektor

Återanmäls. 4
Gäller i grundskolan,
grundsärskolan,
gymnasieskolan samt
gymnasiesärskolan.

Rektor

Överenskommelse
träffas med
hemkommunen.
Gäller
gymnasieskolan.

Rektor

Återanmäls.

16 kap Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
17 kap Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan
Beslut om att
SL 17:6
Huvudmannen
utbildning på
introduktionsprogram
bedrivs i mindre
omfattning än
heltidsstudier.
Beslut om plan för
SL 17:7
Huvudmannen
utbildning på
introduktionsprogram.
18 kap Allmänna bestämmelser och gymnasiesärskolan
19 kap Utbildning på program i gymnasiesärskolan
20 kap Kommunal vuxenutbildning
21 kap Särskild utbildning för vuxna
22 kap Utbildning i svenska för invandrare
23 kap Entreprenad och samverkan
24 kap Särskilda utbildningsformer
25 kap Annan pedagogisk verksamhet
26 kap Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering
27 kap Skolväsendets överklagandenämnd
28 kap Överklagande
29 kap Övriga bestämmelser

4

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig
att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som
avses i diskrimineringslagen (2008:567).
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Skolförordningen
Uppgift

Lagrum

Beslutanderätt

Delegeras

Anm.

Huvudmannen

-

Nämndbeslut.
Gäller grundskolan och grundsärskolan

Huvudmannen

Rektor

Huvudmannen skall erbjuda ett allsidigt
urval.

1 kap Inledande bestämmelser
2 kap Huvudmän
3 kap Lärotider
Beslut om läsårstider

SF 3:3

4 kap Elever
5 kap Utbildningen
6 kap Betyg
7 kap Förskolan
8 kap Förskoleklassen
9 kap Grundskolan
Beslut om elevens
SF 9:8
val
10 kap Grundsärskolan
11 kap Specialskolan
12 kap Sameskolan
13 kap Fritidshemmet
14 kap Bidrag till enskilda huvudmän
15 kap Övriga bestämmelser
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Gymnasieförordningen
Uppgift
1 kap Inledande bestämmelser
Beslut om att ansöka hos statens
skolverk om en ny kurs.

Lagrum

Beslutanderätt

Delegeras

Anm.

GF 1:6

Huvudmannen

-

Nämndbeslut
Gäller gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.

GF 3:12

Huvudmannen

-

Nämndbeslut.
Även beslut om andra läsårstider
än vad som avses i § 1 om
utbildningsinslag förutsätter
detta.
Gäller gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.

Rektor

Gäller gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.
Gäller gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.

2 kap Huvudmän
3 kap Lärotider
Beslut om läsårstider

4 kap Utbildningens innehåll och omfattning
Beslut om kurser som individuellt GF 4:7
Huvudmannen
val
Beslut om antal
GF 4:22 Huvudmannen
undervisningstimmar för varje
kurs och för gymnasiearbetet
samt hur fördelningen av
undervisningstiden över läsåren
ska göras.
5 kap Avvikelser inom de nationella programmen

Rektor

6 kap Introduktionsprogram
7 kap Behörighet, urval och förfarandet vid antagning
8 kap Betyg, gymnasieexamen och prövning
9 kap Stödåtgärder
10 kap Utbildning för döva och hörselskadade
11 kap Utbildning för döva och hörselskadade
12 kap Elever
13 kap Bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor
14 kap Övriga bestämmelser
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