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Delegationsordning – Gymnasieskolan och dess 
verksamheter 
 

Antagen av kommunstyrelsen 2023-01-10 § 15. 
 
 
Inledning  
Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 § och 7 kap 5 § innehåller bestämmelser som medger en möjlighet 
att delegera beslutanderätten i ärenden till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare, eller anställd. 
 
Med delegation avses överföring av rätten att fatta självständiga beslut. Möjligheten att delegera 
beslutanderätten har två syften: 
- Avlasta nämnden rutinärenden. Detta för att skapa utrymmen för mer omfattande behandlingar av 
betydelse och principiella ärenden.  
- Möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och 
handläggningen snabbare. 
 
Besluten har samma rättsverkan som styrelsens/nämndens egna beslut. Beslutet kan överklagas genom 
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 
 

Beslut i ärenden som delegerats kan hänskjutas till styrelsen/nämnden om styrelsen/nämnden eller 
delegaten finner det befogat på grund av ärendets karaktär. Att styrelsen/nämnden tar upp ett särskilt 
ärende inom en ärendegrupp innebär inte att delegationen bryts. 
 

Det är inte tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga delegera gemensam beslutanderätt till 
både tjänstemän och politiker. 
 

Beslut som är av större vikt eller av principiell natur får inte fattas av delegat med stöd av delegation. 
Vid tvekan ska kommunalråd / alt. kommunchef konsulteras. 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt kommunallagen 6 kap 40 § och 7 kap 8 §ska styrelsen/nämnden besluta i vilken utsträckning 
beslut som fattats med stöd av 6 kap 37 § och 7 kap 5-6 §§ ska anmälas till den. Beslut ska 
protokollföras (blankett, se bilaga) om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i kommunallagens 
13:e kapitel. 
 
Beslut som tas på delegation ska återrapporteras till den styrelsen/nämnden som utfärdat delegationen. 
Det ger styrelsen/nämnden möjlighet att kontrollera om delegationsbesluten är fattade på det sätt 
styrelsen/nämnden avsåg när beslutanderätten delegerades. Styrelsen/nämnden kan inte ändra på ett 
beslut som fattats med delegation, men kan återta delegationsrätten permanent eller tillfälligt om 
styrelsen/nämnden anser att den utövats på fel sätt. 
 
Verkställighet 
I ärenden där utrymme saknas för självständiga bedömningar är det i stället fråga om ren verkställighet. 
Dessa frågor är ofta reglerade i lagar och avtal och upptas oftast inte i delegationsordningen. Delegering 
av verklig beslutanderätt ska skiljas från beslutanderätten som innebär arbetsfördelning mellan anställda. 
 
I kommunallagen 6 kap 38 § regleras ärenden som inte är möjliga att delegera:  
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  
- Framställningar eller yttranden till fullmäktige.  
- Yttranden med anledning av att nämndbeslut eller fullmäktigebeslut har överklagats (gäller inte 

överklagade delegationsbeslut).  
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt.  
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
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Firmateckningsrätt 
Rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar för kommunens räkning utgör ren 
verkställighet och är följaktligen inte något beslut i kommunallagens mening. I vissa fall kan denna rätt 
eller behörighet framgå av särskilt fattade beslut av fullmäktige, styrelsen eller någon annan nämnd i 
samband med att beslut fattas att godkänna/ingå avtal eller andra rättshandlingar.  
 
Oftast är det dock fråga om avtal och andra handlingar som undertecknas av till exempel en chef som ett 
led i den löpande verksamheten och som finansieras inom beslutad budgetram för respektive nämnd. I 
dessa fall består rätten eller behörigheten att underteckna avtal och andra handlingar som ett led i 
befogenheterna, om inte annat framgår av lag eller av nämnd/styrelse/kommunfullmäktige fattade beslut. 
 
Även om beslut fattas med stöd av delegation eller är verkställighet ska lag, policy, riktlinjer m.m. följas. 
 
_________ 
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1. Gymnasieskola 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.1 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna 5 kap. 17 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 
1.2 Avstängning av elev från praktik 5 kap. 19 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 
1.3 Upprätta plan mot kränkande behandling 6 kap. 8 § SkolL 

(samt 3 kap. 16 § 
diskrimineringslagen) 

Gymnasiechef Delgivning till kommunstyrelsen 
 

Lämnas till diariet för registrering 
Nej 

1.4 Utreda omständigheter kring uppgivna kränkningar och 
i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden 

6 kap. 10 § 1:a st. SkolL. Gymnasiechef Vid kännedom om att ett en elev anser sig utsatt 
för kränkande behandling åtgärdsplan omedelbart 
sättas i verket. 

Nej 

1.5 Besluta om ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola 
som behöver inackordering på grund av skolgången 

15 kap. 32 § SkolL. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.6 Beslut att elev ska hålla sig med enstaka egna 
hjälpmedel 

15 kap. 17 § SkolL Gymnasiechef Verkställighet Nej 

1.7 Besluta att en elevs utbildning på ett nationellt 
program till sitt innehåll får avvika från vad som annars 
gäller för programmet 

16 kap. 14 § SkolL Gymnasiechef 
Biträdande rektor 

Anmälan till kommunstyrelsen Nej 

1.8 Besluta att utbildningen på ett nationellt program ska 
fördelas på längre tid än tre läsår 

16 kap. 15 § SkolL 
9 kap. 7 § GyF. 

Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.9 Pröva om en sökande är behörig och om den sökande 
ska tas emot – elev från annan kommun 

16 kap. 36 § SkolL. 
17 kap, 14 § SkolL. 

Handläggare Anmälan till kommunstyrelsen 
 

Kan överlagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Ja 

1.10 Avge yttrande till annan kommun där en elev från 
Arvidsjaur kommun har ansökt om plats vid nationellt 
program 

16 kap. 48 § SkolL. Handläggare Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.11 Komma överens med en annan kommun om att 
ersättningen för elev som Arvidsjaurs kommun har 
mottagit på ett nationellt program ska bestämmas till 
ett annat belopp än Arvidsjaurs kommuns självkostnad 
för utbildningen 

16 kap. 51 § första 
stycket SkolL. 

Handläggare 
gymnasiet och 
vuxenutbildningen. 

Anmälan till kommunstyrelsen Ja 
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1. Gymnasieskola, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.12 Besluta om grundbelopp till huvudman för elev på ett 

nationellt program vid en fristående gymnasieskola 
16 kap. 52 § SkolL. Handläggare Avser beslut som grundas på de av 

kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen 
fastställda generella elevpengen. 
Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
 

Anmälan till kommunstyrelsen 

 
 
 
 
Ja 

1.13 Besluta om bidrag till huvudman för elev på ett 
nationellt program vid en fristående gymnasieskola 

16 kap. 52 §SkolL. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen 
 

Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

Ja 

1.14 Teckna samverkansavtal för enskild elev på nationellt 
godkänd idrottsutbildning 

 Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.15 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning 

4 kap. 6 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.16 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val 

4 kap. 7 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.17 Beslut att arbetsplatsförlagt lärande ska finnas på 
högskoleförberedande program 

4 kap. 12 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.18 Byta ut arbetsplatsförlagt lärande mot motsvarande 
utbildning förlagd på skolan 

4 kap. 13 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.19 Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs 
och för gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet 
samt om fördelning av undervisningstid över läsåren 

4 kap. 22 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.20 Beslut om att vid synnerliga skäl ta emot elev som 
uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas 
emot till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ. 

6 kap. § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.21 Beslut om vilka kurser, grundskoleämnen och andra 
insatser som ska ingå i en preparandutbildning 

6 kap. 3 § GyF Gymnasiechef  Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.22 Beslut om vilka kurser, grundskoleämnen och 
arbetsplatsförlagt lärande som ska ingå i ett 
programinriktat individuellt val 

6 kap. 4 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 
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1. Gymnasieskola, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.23 Beslut om att hela utbildningen inom yrkesintroduktion 

skolförläggs för enskild elev 
6 kap. 5 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.24 Beslut om utformning av individuellt alternativ 6 kap. 6 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.25 Beslut om utformning av språkintroduktion 6 kap. 8 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.26 Beslut om fri kvot vid urval till nationella program. 7 kap. 3 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.27 Beslut att en sökande som ska antas till nationellt 
program vid en senare tidpunkt än vid början av 
utbildningen 

7 kap. 8 § GyF. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.28 Beslut att en sökande som ska antas till nationellt 
program vid en senare tidpunkt än vid början av 
utbildningen ska genomgå ett inträdesprov 

7 kap. 8 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.29 Beslut om återantagning 7 kap. 10 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.30 Ansökan hos Skolverket om ersättning för nordiska 
elever 

12 kap. 10 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.31 Ta emot en sökande i gymnasieskolan som inte anses 
bosatt i Sverige 

12 kap. 11 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.32 Förlänga preparandutbildning till två år 17 kap. 5 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.33 Minska omfattningen från heltidsstudier för en elevs 
utbildning på introduktionsprogram 

17 kap. 6 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.34 Besluta om en plan för utbildningen på ett 
introduktionsprogram 

17 kap. 7 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.35 Ta emot ungdomar som uppfyller behörighetskraven 
för ett yrkesprogram till yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ 

17 kap. 11 § 2:a st. GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.36 Pröva om elev från grundsärskolan ska erbjudas 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ 

17 kap. 16 § GyF. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 
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1. Gymnasieskola, forts. 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.37 Ta emot behöriga sökande som inte hör hemma i 

Arvidsjaur kommun eller samverkansområdet för 
utbildningen till programinriktning, individuellt val eller 
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp 
elever 

17 kap. 19 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.38 Ta emot ungdomar från andra kommuner till 
preparandutbildning, yrkesintroduktion som inte har 
utformats för en grupp elever, individuellt val eller 
språkintroduktion 

17 kap. 21 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.39 Komma överens med en annan kommun om att 
ersättningen för elev som Arvidsjaurs kommun har 
mottagit på preparandutbildning ska bestämmas till ett 
annat belopp än vad hemkommunen själv har för 
sådan utbildning 

17 kap. 22 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.40 Besluta om interkommunal ersättning för 
programinriktat individuellt val 

17 kap. 23 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.41 Komma överens med fristående huvudman om bidrag 
som ska betalas för en elev som mottagits till 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
språkintroduktion 

17 kap. 29 § GyF Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.42 Besluta om grundbelopp till huvudman för elev på 
preparandutbildning vid en fristående gymnasieskola. 

17 kap. 31 § GyF Gymnasiechef Avser beslut som grundas på de av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen fastställda generella elevpengen. 
Kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol 

Anmälan till kommunstyrelsen 

 
 
 

Ja 
1.43 Anställning av obehöriga lärare i högst ett år 2 kap. 18-19 §§ SkolL. Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 
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1. Gymnasieskola, forts. 
 

Vuxenutbildning 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
1.43 Bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje 

elev har för eget bruk och får behålla som sin 
egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller 
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar 
kommunens anskaffningskostnad 

20 kap. 7 § 2:a st. SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.44 Besluta att elever inom utbildning i svenska för 
invandrare ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg 

20 kap. 7 § tredje 
stycket SkolL 

Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.45 Besluta att utbildningen för en elev på en kurs ska 
upphöra 

20 kap. 9 § andra stycket 
SkolL 

Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.46 Besluta att på nytt bereda en elev sådan utbildning 
som har upphört 

20 kap. 9 § 3:e st.  SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.47 Besluta att ta emot en sökande till vuxenutbildning på 
grundläggande nivå. 

20 kap. 13 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen 
Kan överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

Ja 

1.48 Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från 
Arvidsjaur kommun ansökt om vuxenutbildning på 
grundläggande nivå. 

20 kap. 14 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.49 Avge yttrande till annan huvudman till vilken elev från 
Arvidsjaur kommun ansökt om vuxenutbildning på 
gymnasial nivå. 

20 kap. 21 § SkolL Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.50 Besluta att ta emot/anta en sökande till 
vuxenutbildning på gymnasial nivå 

20 kap. 22-23 §§ SkolL 
 

Gymnasiechef Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

1.51 Besluta att ta emot en person till utbildningen i svenska 
för invandrare 

20 kap. 33 § SkolL Gymnasiechef Verkställighet Nej 
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2. Kommunstyrelsens allmänna utskott 
 

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 
skrivas? 

2.1 Dokumenthanteringsplaner  Kommunstyrelsens 
allmänna utskott 

Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 
kommunstyrelsen vid nästkommande 
sammanträde 

Nej 

2.2 Beslut i ärenden av allmän karaktär och som inte är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt 

 Kommunstyrelsens 
allmänna utskott 

Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 
kommunstyrelsen vid nästkommande 
sammanträde 

Nej 

2.3 Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där 
det på grund av tidsbrist inte finns utrymme för 
behandling av kommunstyrelsen 

 Kommunstyrelsens 
allmänna utskott 

Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 
kommunstyrelsen vid nästkommande 
sammanträde 

Nej 

2.4 Yttranden över etablering av friskolor i annan kommun  Kommunstyrelsens 
allmänna utskott 

Dokumenteras i protokoll. Beslutet delges 
kommunstyrelsen vid nästkommande 
sammanträde 

Nej 

 
3. Kommunstyrelsens ordförande 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Kommentar Ska del.beslut 

skrivas? 
3.1 Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell 

beskaffenhet gällande gymnasieskolan och dess 
verksamheter 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Anmälan till kommunstyrelsen Ja 

3.2 Utse ersättare i eget ställe gällande uppdrag för 
kommunstyrelsens räkning gällande gymnasieskolan 
och dess verksamheter 

 Kommunstyrelsens 
ordförande 

Anmälan till kommunstyrelsen Ja 
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