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 Sammanträdesdatum Blad 
 

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22 1 
 
Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.30 – 15.00. 
 
Beslutande Britt-Inger Hedman (v) ordförande 

Patrik Åman (s) 
Tycko Johansson (s) 
Kristina Taimi (s) 
Catrin Vikström (s) 
Ingrid Thagesdotter (v) 
Lennart Wigenstam (c) 
Ann-Karin Sörmo (fp), §§ 2-7 
Ann Björklund (m) 
 
 

 
 
 
Övriga närvarande Leif Carlsson, rektor, Mailis Sehlstedt, förskolechef, Kristina Johansson, förskolechef, § 1 

Ann-Charlotte Larsen, personalföreträdare Kommunal, §§ 2-7 
Anneli Andersson, personalföreträdare, Lärarnas riksförbund, §§ 2-7 
Ulrika Hallnor, ekonom/controller, §§ 2-7 
Annette Rylén, skolchef 
Inga Sandström 
 

 
 
 
Utses att justera Ingrid Thagesdotter 
 
Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur 2012-03-02 
plats och tid 
 
   
Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer 1-7 
 
   
 Ordförande Britt-Inger Hedman 
 
   
 Justerande Ingrid Thagesdotter 
 
 

Anslag / Bevis 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2012-02-22 
 
Datum då anslaget 2012-03-02 Datum då anslaget 2012-03-24 
sattes upp tas ned 
 
Förvaringsplats för Nämndskansliet 
protokollet 
 
 
Underskrift   
 Inga Sandström 
 

Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22 2 
 
 

Ärendeförteckning 
 

Bou § 1 Dnr 0032/2012 101 
Verksamhetsuppföljning 2012 – Förskoleområde 1 och 2 samt 
Fridhemsskolan 
 
Bou § 2 Dnr 00327/2011 041 
Internbudget år 2012 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Bou § 3 Dnr 00327/2011 041 
Konsekvensanalys - Internbudget år 2012 – Barn och utbildningsnämnden 
 
Bou § 4 Dnr 00036/2012 612 
Ansökan om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan - 
Upplevelseturism 
 
Bou § 5 Dnr 00045/2012 612 
Information - Avsikt till vuxenutbildning inom restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 
 
Bou § 6 Dnr 00046/2012 002 
Delegering av beslutanderätt – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Bou § 7 Dnr 00003/2012 600 
Skolchefens rapport år 2012 
 
Bou § 8  Dnr 00351/2011 006 
Sammanträde i Moskosel den 23 maj, 2012 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22 3 
 
 

 
 
Verksamhetsuppföljning 
2012 – Förskoleområde 1 
och 2 samt Fridhemsskolan 
 

Bou § 1 Dnr 0032/2012 101
 
Rektor vid Fridhemsskolan, förskolecheferna för område 1 och 2 vid 
centralorten har informerat om sina verksamheter.  
 
Barn- och utbildningsnämnden gjorde en rundvandring i Nyborgs förskola 
och besökte bl a ”Fjärilen” som är en förskoleavdelning med samisk profil. 
 
Nämnden fick också en genomgång av den konsekvensanalys som enheterna 
tagit fram utifrån budgetramen för 2012. 
 
___ 

Justerandes sign  
 
 

 

   Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22 4 
 
 

 
 
Internbudget år 2012 – 
Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 ./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Ulrika Hallnor 
Annette Rylén 
Rektorer 
Maria Lavander 

Bou § 2 Dnr 00327/2011 041
  
Kommunfullmäktige har 2011-06-27 § 109 fastställt driftbudgetramar för 
2012.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om internbudget för 2012 för 
för- och grundskola samt gymnasieskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa internbudget år 2012 för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde enligt bilaga till protokollet. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-02-22 § 2. 1 (3) 
 

Internbudget 2012 – Barn‐ och utbildningsnämnden 
 

1. Inledning 

Barn‐ och utbildningsnämndens internbudget för 2012 omfattar verksamheterna: 

 Förskola 

 Grundskola 

 Särskola (grundsär och gymnasiesär) 

 Fritidshem 

 Gymnasieskola (inkl. språkintroduktion och övriga introduktionsprogram) 

 SFI 

 Vuxenutbildning 

 Elevhälsa 

 Skolbibliotek 

 Trafikskola (tom 2012‐06‐30) 
 

2. Förutsättningar budgetram 

Barn‐ och utbildningsnämndens budgetram för 2012 uppgår till totalt 117 300 tkr samt en 
tilläggsram för Flygskolans avveckling på 6 000 tkr. Att jämföra med den totala budgetramen för 
2011 på 118 900 tkr inkl. 2011 års löneökningar. 
 
I budgetramen ingår även ram för internhyra på 18 634 tkr. Efter beslutad höjning av internhyran, 
är 2012 års faktiska internhyresdebitering 19 279 tkr. Vid fördelning av internbudgeten har dock 
internhyran räknats ned med 461 tkr motsvarande de återlämnade lokalerna om 690 kvm på 
Klockarbackeskolan. 
 

3. Besparingskrav 2012 

Utifrån det redovisade utfallet för 2011 jämfört med tilldelad internbudgetram har nämnden ett 
besparingskrav från fullmäktige på ca 7 Mkr. 
 
Vid fördelningen av internbudgeten mellan de olika resultatenheterna ligger ett besparingskrav 
mot äskade medel på 5,05% för förskola och grundskola samt 4,38% för gymnasieskolan. 
 

4. Fördelning av budgetram 

Kod  Ansvar  Personal Verksamhet Internhyra  Intäkt  Netto
200  Central administration  2 100 5 309   ‐5 945  1 464

12 
Barn och 
utbildningsnämnden  260 30 0  0  290

211  Fridhemsskolan  13 249 705 2 585  ‐15  16 524
212  Ringelskolan  23 682 860 4 435  ‐350  28 627
214  Glommersträsk  4 583 200 1 673  ‐290  6 166
215  Moskosel  2 238 125 1 374  0  3 737
224  Elevhälsan  2 391 900 0  ‐295  2 996
225  Barnomsorgsområde 2  15 218 360 1 515  ‐215  16 878
227  Barnomsorgsområde 1  8 853 220 844  ‐240  9 677
234  Skolbibliotek  80 0    80
  Totaler  72 574 8 789 12 426  ‐7 350  86 439

Nettoram Sandbackaskolan inkl. Trafikskolan  30 861
Summa tilldelad ram  117 300

   

Flygskolan  6 000
Summa tilldelad ram Flygskolan  6 000
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5. Konsekvensanalys besparingar 

Förskoleverksamheten 
 
I årets budget har förskolerektorerna: 
 

 Tagit bort 1,5 tjänst 

 Minskat resursbehovet med 4,0 tjänst 

 Halverat utlägg av verksamhetsmedel 

 Inget utlägg av vikariekostnader 

 Inga pengar till vare sig arbetsmiljöåtgärder eller kompetensutveckling. 

 Ingen sommaröppen förskola i Moskosel. 

 
Vi har nu nått den punkt där vi inte kan ”hyvla” mer. Personalen är pressad av barngruppernas 
storlek och det faktum att antalet 15‐timmarsbarn minskat drastiskt. Den nya skollagen ställer 
också ökade krav i den dagliga verksamheten. För att klara sparkravet måste vi lägga ner 
verksamhet. 
 
Om vi stänger till exempel en förskola med tre avdelningar innebär det en besparing på ca 4,5 
miljoner (hyran ej medräknad). 
 
Konsekvenserna blir : 
Utplacering av ca 50‐55 barn i befintlig verksamhet. Gruppstorleken blir då i vart fall 25 barn per 
syskongrupp med 3,0 tjänst per avdelning. 
Uppsägning av ca 11 anställda. 
Kösystem till förskolan med en väntetid upp till 4 månader (Lagkrav). 
 
Kommentar:  
Detta är inte realistiskt. Gruppstorleken i förskolan blir inte acceptabel. Vi kommer inte att klara 
lagkravet när det gäller väntetid för plats i förskolan. 
Uppsägningarna drabbar den yngre personalen och deras kompetens försvinner, detta ser vi som 
ett stort hot när det gäller kvalitén i förskolan.  
En stor negativ konsekvens blir det också för Arvidsjaurs kommuns framtid och utveckling. Att inte 
kunna erbjuda plats i förskolan är förödande för oss alla. 
 
Grundskoleverksamheten 
Lägre bemanning innebär svårigheter att dela grupper, att flexibiliteten nedgår samt att fler 
vikarier kommer att behövas sättas in vid sjukdom och kompetensutveckling. 
På skolorna finns ett stort antal elever med särskilda behov. Det är elever med olika typer av 
funktionshinder och funktionsnedsättningar som ex. ADHD, autism/aspberger, syn, hörsel och tal. 
Dessa elever kräver en väl avvägd pedagogik och i de flesta fall tid hos specialpedagog samt i 
några få fall personligt stöd. Detta stöd har kunnat ges i form av en liten grupp eller enskilt för de 
elever som har störst stödbehov. Specialpedagog har tidigare också kunnat arbeta med elever 
med stora behov i läsning/skrivning och i matematik, detta är nu en resurs som vi ser oss tvingade 
att minska på lågstadiet. Detta skapar en omöjlighet för organisationen att möta eleverna med 
tidiga insatser, som är något som alla förespråkar. 
 
Talträning för elever som har ett stort behov av att utveckla sitt tal och språk tas bort vilket får 
stora negativa konsekvenser för elevernas skolgång och inlärningsförmåga. Skolan kommer inte 
att kunna erbjuda elever talträning utan får istället hänvisa berörda vårdnadshavare till logoped 
inom Landstinget där väntetiderna är långa. 
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Mindre resurser till stöd påverkar även de nyanlända elevernas möjligheter till stöd och 
undervisning i svenska som andra språk. Detta försvårar möjligheterna till att nå grundskolans mål 
och höjer riskerna för utanförskap. 
Tidiga insatser i de tidiga skolåren kommer inte att kunna genomföras i den utsträckning som 
krävs för att upprätthålla alla elevers rätt till måluppfyllelse. Rätten till en likvärdig utbildning för 
våra elever kommer möjligtvis att ifrågasättas av våra elever, föräldrar och allmänheten i större 
utsträckning jämfört med tidigare. 
 
Konsekvenserna blir: 
 

 En ökad kvalitetsförsämring med fler barn per vuxen. 

 Minskat stöd i klassrummet för alla barn och elever. 

 Förutsättningarna för att nå målen och en nationellt likvärdig utbildning minskar för samtliga 
elever men mest på lågstadiet. 

 Minskad personaltäthet leder till ökad otrygghet bland barn och föräldrar i grundskola. 

 Kraftigt reducerat stöd till elever med diagnos och andra stödbehov. 

 Färre personal får göra mera. 

 Lägre lärartäthet ger färre minuter till varje elev. 

 Lärare tvingas prioritera bort vissa insatser. 

 Föräldrarnas oro för olika konsekvenser ökar. 

 Elever i behov av särskilt stöd och elever med särskilda behov får ej den hjälp de behöver som 
de har rätt till enligt skollagen. 

 Nyanlända elever får sämre förutsättningar i och med att svenska som andraspråk reduceras 
kraftigt på mellanstadiet. 

 Försämrad psykosocial arbetsmiljö för medarbetare och elever. 

 Flexibiliteten minskar. 

 Sjukskrivningstalet bland personalen kommer att öka. 

 Fler vikarier kommer att behövas sättas in vid sjukdom och eller kompetensutveckling. 

 
Gymnasieskolan 
Redan idag är det ytterst tveksamt om vi löser Skollagens reglering kring elever i behov av stöd, vi 
tänjer kraftigt i elevens rättigheter. Med den föreslagna minskningen av personalstyrkan kommer 
detta försämras radikalt. Det stöd som kommer att finnas är stöd till mentorer i upprättandet av 
åtgärdsprogram samt vissa specialpedagogiska insatser. Planen är att kunna behålla Lärtorget som 
vänder sig mot elever som halkat efter och behöver mer av något för att hinna i kapp. Inget stöd i 
enskild klass eller till enskild elev kommer att kunna ges. 
 
För kommunal vuxenutbildning finns endast 100 tkr avdelat för utbildningskostnader vilket 
innebär att enbart ett fåtal kommer att ha möjlighet att läsa via komvux. Kostnaden för de 
nyanlända som nyligen påbörjat en 2‐årig utbildning mot undersköterska måste tas från den 
gymnasiala delen. Även underfinansieringen av SFI belastar gymnasiet då vi enbart erhåller en 
mindre summa för de nyanlända som varit här kortare tid än 2 år. 
 
 



ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22 5 
 
 

 
 
Konsekvensanalys - 
Internbudget år 2012 – 
Barn och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Annette Rylén 

Bou § 3 Dnr 00327/2011 041
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2012-02-22 § 2 fastställt internbudget 
2012 utifrån den budgetram som kommunfullmäktige tilldelat nämnden 
2011-06-27 § 109.  
 
Eftersom skolchefen redan vet att internbudgetramen inte är tillräcklig med 
alla de krav som verksamheterna har via lagar och förordningar har en 
konsekvensanalys begärts från alla enheter på vad tilldelad ram innebär. 
 
Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal har också i skrivelse 
beskrivit konsekvenserna av den tilldelade budgetramen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till skolchef Annette Rylén att utifrån enheternas och 

fackförbundens konsekvensanalys tillskriva kommunfullmäktige om att 
barn- och utbildningsnämndens internbudget 2012 kommer att 
överskridas. 

 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22 6 
 
 

 
 
Ansökan om 
riksrekryterande utbildning 
i gymnasieskolan - 
Upplevelseturism 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Peter Andersson 

Bou § 4 Dnr 00036/2012 612
 
Rektor vid Sandbackskolan har lämnat in en ansökan om riksrekryterande 
utbildning i gymnasieskolan – Upplevelseturism och vill ha nämndens 
godkännande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna inlämnad ansökan om riksrekryterande utbildning i 

gymnasieskolan – Upplevelseturism. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22 7 
 
 

 
 
Information - Avsikt till 
vuxenutbildning inom 
restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exp till 
Peter Andersson 

Bou § 5 Dnr 00045/2012 612 
 
Idag erbjuder Sandbackaskolan ett Restaurang- och livsmedelsprogram där 
elevtalen har gått väldigt mycket upp och ned. Marknaden är i behov av 
personal men just nu är det svårt med elevrekryteringen. 
 
Sandbackaskolan har nyligen ansökt om att få bedriva utbildningen i något 
förändrad form och med riksintag. Besked om detta väntas dock inte erhållas 
förrän efter semesterperioden. 
 
För att fortsätta erbjuda denna utbildning avser Sandbackaskolan att se över 
möjligheten att komplettera med en vuxenutbildning liknande det upplägg 
som bedrivs inom vård- och omsorgsprogrammet. I vård- och 
omsorgsprogrammet blandas vuxna elever med gymnasieelever för att skapa 
större undervisningsgrupper och få en bättre möjlighet till gruppdynamik. 
 
Även våra samverkanskommuner är intresserade över ett utökat utbud mot 
inom vuxenutbildningen. Hur lång utbildningen blir är inte fastslaget, kan bli 
ett par olika alternativ. Tänkt utbildningsstart är höstterminen 2012. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslaget. 
 
_____ 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Delegering av 
beslutanderätt 
– Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ./. 
 
 
 
 
Exp till 
Berörda 
 

Bou § 6 Dnr 00046/2012 002
 
Enligt kommunallagen kan delegering av ärenden ske till utskott, ledamot, 
ersättare eller anställd i kommunen. Delegering innebär att självständig 
beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. 
 
Med stöd av kommunallagen, skollag, reglementet för barn- och 
utbildningsnämnden samt av kommunfullmäktige särskilt fattat beslut har 
förslag till ny delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden 
upprättats.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-11-30 § 75 att anta 
delegering av beslutanderätt.  
 
Nuvarande elever i åk 9 har nyligen ansökt till höstens 
gymnasieutbildningar. Som läget ser ut just nu finns det några program där 
ansökningsläget ligger under gränsen för att starta upp aktuellt program.  
 
Om inte fler ansökningar inkommer och lyfter de program som idag har för 
litet elevunderlag vill rektor ha mandat att genomföra ett nollintag.  
 
Förslag till delegering till rektor vid gymnasieskolan; 
Rätt att besluta om att inte göra intag på gymnasieprogram om elevunderlaget 
understiger fem elever. 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta upprättat förslag till delegering av beslutanderätt för barn- och 

utbildningsnämnden enligt bilaga till protokollet. 
att vid delegats frånvaro övergår delegationen till överordnad chef. 
att för riskutbildning för behörighet B, del 1, utse 

tillståndshavare/utbildningsledare Ann-Sofi Lövbom, 560427-8944. 
att för riskutbildning för behörighet B, del 2, utse 

tillståndshavare/utbildningsledare Gösta Harr, 540522-8577. 
att barn- och utbildningsnämndens beslut 2011-11-30 § 75 upphör att 

gälla. 
 
_____ 
 
 

Justerandes sign  
 
 

 

  
 

 Utdragsbestyrkande 



Bilaga till barn- och utbildningsnämndens protokoll 2012-02-22 § 6. 1 (22) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delegering av beslutanderätt 
~Barn- och utbildningsnämnden~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                               Delegering av beslutanderätt – Barn- och utbildningsnämnden 2 (22) 
  

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
För delegat gäller samma jävsregler och skyldigheter att protokollföra beslut 
som för styrelsen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
 
Med stöd av kommunallagen, reglementet för kommunstyrelsen, dokumentet 
”Gemensamma riktlinjer för styrelsens och nämndernas delegation” samt av 
kommunfullmäktige särskilt fattade beslut delegerar styrelsen sin beslutanderätt 
enligt följande: 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens utskott 
 
1. Styrelse för stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond 

2. Styrelse för stiftelsen Åke Gustafssons minnesfond 

3. Styrelse för stiftelsen Vikar Strömbergs donationsfond 

4. Fastställande av dagar för höst- och vårterminens början och slut för 
grundskolan och gymnasieskolan (Skolförordningen 2011:185 kap 3,§§ 1-3, 
Gymnasieförordningen 2010:2039 kap 3, §§ 1-2) 

5. Dokumenthanteringsplaner. 

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

7. Yttrande som är av principiell beskaffenhet, men där det på grund av 
tidsbrist inte finns utrymme för behandling av barn- och 
utbildningsnämnden. 
Beslutet ska delges barn- och utbildningsnämnden vid dess nästkommande 
sammanträde. 

8. Yttranden över etableringar av friskolor i annan kommun. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 

1. Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet ska delges barn- och 
utbildningsnämnden vid dess nästkommande sammanträde. 

2. Yttranden i enskilda ärenden av icke principiell beskaffenhet 

3. Utse ersättare i eget ställe gällande uppdrag för barn- och 
utbildningsnämndens räkning. 
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Skolchef 
 

1. Upphandling enligt Inköpspolicy antagen av fullmäktige. 

2. Rätt att teckna avtal enligt Inköpspolicy för Arvidsjaurs kommun 
antagen av fullmäktige 

3. Rätt att teckna avtal enligt Riktlinjer för projektverksamhet inom 
Arvidsjaurs kommun antagen av fullmäktige 

4. Omprioriteringar i investeringsbudgeten 

5. Upprätta samverkansavtal med andra kommuner 

6. Utse beslutsattestanter. 

7. Medverkan i projekt i den egna verksamheten där ingen 
medfinansiering finns förutom eget arbete. 

8. Rätt att vägra lämna ut handling eller lämna ut allmän handling med 
förbehåll 

 
Rektor gymnasieskolan 
 

1. Rätt att besluta om att inte göra intag på gymnasieprogram om elev-
underlaget understiger fem elever. 

 

Ekonom/Controller 
 

2. Rätt att korrigera och rätta bokförda poster så länge rättelsen berör 
samma enhet inom nämndens ansvarsområde. 

 

Tillståndshavare/utbildningsledare trafikskolan  
 

1. Rätt att ge behörighet för riskutbildning för behörighet B, del 1 (enligt 
Transportstyrelsens författningssamling 2008:251) 

2. Rätt att ge behörighet för riskutbildning för behörighet B, del 2 (enligt 
Transportstyrelsens författningssamling 2008:251) 

 

Not: I beslutet anges Utbildningsledarna namn, personnummer och titel. 

 

Skolassistent vid gymnasieskolan 
 

1. Skolskjutsärenden för förskola, grundskola och gymnasium. 
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1. Beslut som barn- och utbildningsnämnden fattar utan delegation 

Ärende Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Anmäls Överklagande 
/anmärkning 

Godkännande av enskild 
huvudman för  
förskola,  
förskoleklass,  
grundskola, 
grundsärskola, 
gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, 
fritidshem och 
annan pedagogisk 
verksamhet  

2 kap. 5 § 
Skollagen 
 
 
 
 
 
 
 
25 kap. 6-7 §§ 
Skollagen 
 

BoU   KF Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstolen 
i Luleå 
 

Återkallelse av 
godkännande av enskild 
huvudman 

26 kap. 13 eller 14 §§ 
Skollagen 

BoU  KF Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstolen 
i Luleå 
 

Beslut om bidrag till 
fristående, 
Annan pedagogisk 
verksamhet 
förskola,  
förskoleklass, 
grundskola, 
grundsärskola, 
fritidshem, 
gymnasieskola,  
introduktionsprogram, 
gymnasiesärskola 

 
 
 
25 kap 11 § 
8 kap. 21 § 
9 kap. 19 § 
10 kap. 37 §, 
11 kap. 36 §, 
14 kap. 15 §, 
16 kap. 52 §, 
17 kap. 31, 35 §§, 
19 kap. 25 § 
Skollagen 
 

BoU  KF Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstolen 
i Luleå 
 

Beslut om att hos 
domstol ansöka om 
utdömande av vite 

6 § 
Lagen om vite 

BoU KF  
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1.1 Beslut tillämpliga inom BoU:s samtliga verksamheter  

 Ärende Lagrum Lägsta 
beslutsnivå 

Anmäls Överklagande 
/anmärkning 

1.1.1 Beslut om tilläggsbelopp 
för barn/elever med 
omfattande behov av 
särskilt stöd i fristående 
verksamhet i, 
Annan pedagogisk 
verksamhet, 
förskola, 
förskoleklass, 
grundskola, 
grundsärskola, 
fritidshem, 
gymnasieskola, 
introduktionsprogram, 
gymnasiesärskola 
 

 
 
 
 
 
 
25 kap. 13 § 
8 kap. 23 § 
9 kap. 21 § 
10 kap. 39 § 
11 kap. 38 § 
14 kap. 17 § 
16 kap. 54 § 
17 kap. 34 § 
19 kap. 27 § 
 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.1.2 Beslut om åtgärder för att 
förebygga och förhindra 
trakasserier och annan 
kränkande behandling 

3 kap. 15 § 
Diskriminerings- 
lagen,6 kap. 7 §  
Skollagen 

Rektor/ 
förskolechef 

Ja Nej. 
Brister kan föranleda 
skadeståndsprocess, 
bl.a. via DO och 
Statens 
skolinspektion (BEO) 
samt 
vitesföreläggande 
från Nämnden mot 
diskriminering enligt 
diskrimineringslagen 
 

1.1.3 Upprättande av 
likabehandlingsplan och 
plan mot kränkande 
behandling 

3 kap. 16 § 
Diskriminerings- 
lagen, 6 kap. 8 §  
Skollagen 

Rektor/ 
förskolechef 

Ja Nej. 
Brister kan föranleda 
skadeståndsprocess 
enligt ovan samt 
vitesföreläggande 
enligt ovan 
 

1.1.4 Utredning och vidtagande 
av åtgärder 

2 kap. 7 § 
Diskriminerings-
lagen,6 kap. 10§  
Skollagen 

Rektor/ 
förskolechef 

Ja Nej. 
Brister kan föranleda 
skadeståndsprocesse
r enligt ovan 
 

1.1.5 Yttrande till 
Skolinspektionen/DO 
 

 Ordförande Ja  
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1.2  Förskola 
 
  Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.2.1 Tillsyn av enskild 

förskola, pedagogisk 
omsorg 

26 kap. 4 §  
Skollagen 

Skolchef Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.2.2 Tilldelning av anmärkning 
inom tillsynen 

26 kap. 11 §  
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.3 Föreläggande inom 
ramen för tillsynen 

26 kap. 10 §  
Skollagen 
 

Arbetsutskott Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.4 Vitesföreläggande inom 
ramen för tillsynen 

26 kap. 27 § 
Skollagen  
 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.2.5 Beslut om tillfälligt 
verksamhetsförbud 

26 kap. 18 § 
Skollagen 

Arbetsutskottet Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.2.6 Beslut om att hos 
domstol ansöka om 
utdömande av vite 
Inom ramen för tillsyn 

6 §  
Lag (1985:206) om 
viten 

 

Arbetsutskott Ja Gråzon: 
Laglighetsprövning 
eller beslut av rent 
förberedande 
karaktär (beroende 
på det enskilda fallet) 
 

1.2.7 Beslut om plats i förskola 8 kap. 3 § Förskolechef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.8 Beslut om plats i förskola 
på grund av barnets 
behov av särskilt stöd 

8 kap. 7 § 
Skollagen 

Förskolechef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.9 Överenskommelse med 
annan kommun om att ta 
emot barn vid särskilda 
skäl 
 

8 kap. 12 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.10 Beslut om att ta emot 
barn från annan kommun 
på grund av särskilda skäl 
 

8 kap. 13 § första 
stycket 
Skollagen 
 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.2.11 Beslut om att ta emot 

barn på grund av 
vårdnadshavarnas 
önskemål 
 

8 kap. 13 § andra 
stycket 
Skollagen  

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.12 Yttrande till mottagande 
kommun 

8 kap. 13 § första 
stycket 
Skollagen  

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.2.13 Beslut om uppsägning av 
plats på grund av 
obetalda avgifter 

Beslut i fullmäktige 
och nämnd 
(Regler och rutiner) 

Förskolechef Ja Socialtjänsten 
meddelas vid 
avstängning 
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1.3 Grundskolans förskoleklass 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.3.1 Beslut om placering vid 

den skolenhet som 
vårdnadshavaren önskar 
 

9 kap. 15 § 
Skollagen 

Rektor vid den 
önskade 
skolenheten 

Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.3.2 Överenskommelse med 
annan kommun om att ta 
emot ett barn vid 
särskilda skäl 

9 kap. 12 § tredje 
stycket 
Skollagen 
 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.3.3 Beslut om att ta emot 
barn från annan kommun 
på grund av särskilda skäl 
 

9 kap. 13 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.3.4 Beslut om att ta emot ett 
barn på grund av 
vårdnadshavarnas 
önskemål 
 

9 kap. 13 §  
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.3.5 Yttrande till annan 
kommun om mottagande 
av elev 

9 kap. 13 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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1.4  Grundskola 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.4.1 Beslut om tidigare 

skolstart 
7 kap. 11 § 
Skollagen 

Rektor/Förskole
chef 

Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen. 
Samråd 

1.4.2 Beslut om uppskjuten 
skolplikt till det 
kalenderår barnet fyller  
8 år 
 

7 kap. 10 § andra 
stycket 
Skollagen 

Rektor Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.4.3 Beslut om föreläggande 
(vid vite) för 
vårdnadshavare att 
fullgöra sina skyldigheter 

7 kap. 23 § 
Skollagen 

Arbetsutskottet Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.4.4 Beslut om att ta emot en 
elev från grundsärskolan 
eller specialskolan under 
en försöksperiod om 
högst 6 månader 

7 kap. 8 § 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

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

24 kap. 23- 25 §§ 
Skollagen 
 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.4.6 Återkallande av sådant 
medgivande 

24 kap. 24, 25 §§ 
Skollagen 
 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.4.7 Överenskommelse med 
annan kommun om 
placering och ersättning 
för elev, för vilken 
hemkommuns ansvar 
råder 
 

10 kap. 24 § tredje 
stycket 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.4.8 Beslut om mottagande av 
elev från annan kommun 
 

10 kap. 25 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.4.9 Yttrande till annan 
kommun om mottagande 
av elev 

10 kap. 25 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.4.10 Beslut om elevs placering 
vid en annan skolenhet 
än den vårdnadshavare 
önskar 
 

10 kap. 30 § andra 
stycket 
Skollagen 

Rektor på den 
skolenhet som 
vårdnadshavarn
a önskar sig 

Ja  Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

 
 



 
                               Delegering av beslutanderätt – Barn- och utbildningsnämnden 10 (22) 
  

 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.4.11 Beslut om skolskjuts till 

hemskolan 
 
 
 
 
Beslut om skolskjuts till 
annan kommunal skola 
eller enskild skola inom 
kommunen 

10 kap. 32, 33, 40 
§§ 
Skollagen 

Hemskolans 
rektor 
 
 
 
 
 
Skolchef 

Ja 
 
 
 
 
 
Ja 

Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 
40 § - skolskjuts till 
friskolor endast 
överklagbar genom 
laglighetsprövning 
 

1.4.12 Åtgärder för en elev som 
inte bor hemma 

10 kap. 29 § tredje 
stycket 
 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.4.13 Beslut om att ta emot ett 
barn, som inte anses vara 
bosatt i Sverige, i 
grundskolan 

Skolförordning 
(2011:185) 
4 kap. 2 § andra 
stycket 
 

Rektor Ja Inte överklagbart 

1.4.14 Beslut om befrielse från 
skyldigheten att delta i 
obligatoriska inslag i 
undervisningen 

7 kap. 19 § 
Skollagen 

Rektor Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
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1.5 Grundsärskolan 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.5.1 Beslut om mottagande av 

barn i grundsärskolan 
 

7 kap. 5 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

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

7 kap. 5 § tredje 
stycket 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.3 Beslut om att ta emot en 
elev från grundskolan 
eller specialskolan under 
en försöksperiod om 
högst 6 månader 
 

7 kap. 8 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.5.4 Beslut om tidigare 
skolstart 

7 kap. 11 § 
Skollagen 
 

Rektor/ 
Förskolechef 

Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen. 
Samråd 
 

1.5.5 Beslut om uppskjuten 
skolplikt till det 
kalenderår barnet fyller 8 
år 

7 kap 10 § andra 
stycket 
Skollagen 

Rektor Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.6 Beslut om tidigare 
skolstart 

7 kap. 11  
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

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

24 kap. 23 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.5.8 Återkallelse av sådant 
medgivande 

24 kap 24 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.5.9 Beslut om föreläggande 
(vid vite) för 
vårdnadshavare att 
fullgöra sina skyldigheter  

7 kap. 23 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.5.10 Beslut om att hos 
domstol ansöka om 
utdömande av vite 

6 § lagen om vite Arbetsutskott Ja Gråzon: 
laglighetsprövning 
eller beslut av rent 
förberedande 
karaktär (beroende 
på det enskilda fallet) 

1.5.11 Överenskommelse med 
annan kommun om 
placering och ersättning 
för elev, för vilken 
hemkommunansvar råder 
 

11 kap. 24 § tredje 
stycket 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.5.12 Beslut om mottagande av 

elev från annan kommun 
 

11 kap. 25 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.13 Yttrande till annan 
kommun om mottagande 
av elev  
 

11 kap. 25 § 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.5.14 Beslut om elevs placering 
vid en annan skolenhet 
än den vårdnadshavare 
önskar 
 

11 kap. 29 § andra 
stycket 
Skollagen 

Rektor vid den 
önskade 
skolenheten 

Ja Till Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.5.15 Beslut om skolskjuts 11 kap. 31, 32, 39 
§§ 
Skollagen 

Skolchef Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
39 § skolskjuts till 
friskolor endast 
överklagbar genom 
laglighetsprövning 
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1.6  Fritidshem 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.6.1 Godkännande av enskilt 

fritidshem som inte 
anordnas vid en 
skolenhet med 
förskoleklass, grundskola 
eller grundsärskola 
 

2 kap. 5 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.6.2 Tilldelning av anmärkning 
inom ramen för tillsynen 

26 kap. 11 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.6.3 Föreläggande inom 
ramen för tillsynen 

26 kap. 10 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.6.4 Vitesföreläggande inom 
ramen för tillsynen 
 

26 kap. 27 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.6.5 Beslut om att hos 
domstol ansöka om 
utdömande av vite inom 
ramen för tillsynen 

6 § lagen om vite Arbetsutskott Ja Gråzon: 
laglighetsprövning 
eller beslut av rent 
förberedande 
karaktär (beroende 
på det enskilda fallet) 

1.6.6 Återkallelse av 
godkännande eller beslut 
om rätt till bidrag 

26 kap. 13 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.6.7 Beslut om tillfälligt 
verksamhetsförbud 

26 kap. 18 § 
skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.6.8 Beslut om plats i 
fritidshem 
 

14 kap. 3, 4, 5 §§ 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.6.9 Beslut om plats i 
fritidshem på grund av 
barnets behov av särskilt 
stöd 
 

14 kap. 6 § 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.6.10 Beslut om uppsägning av 
plats på grund av 
obetalda avgifter 

Beslut i fullmäktige 
och nämnd 
(Regler och rutiner) 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

Socialtjänsten 
meddelas vid 
avstängning 
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1.7  Annan pedagogisk verksamhet 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.7.1 Rätt till bidrag och 

återkallelse av sådan rätt 
25 kap. 10, 11, 15 
§§ 
26 kap. 13 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 

1.7.2 Beslut om föreläggande 
(vid vite) inom ramen för 
tillsynen 

26 kap. 10, 27 §§ 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja 27 § -  Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
 
 

1.7.3 Beslut om tillfälligt 
verksamhetsförbud 

26 kap. 18 § 
Skollagen 

Arbetsutskott Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 
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1.8. Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen 
 
För utbildning som påbörjades efter den 1 juli 2011 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.8.1 Fastställande av årlig 

plan för målinriktat 
förebyggande och 
förhindrande arbete samt 
erforderliga åtgärder för 
att motverka kränkande 
behandling av barn och 
elever 

6 kap. 6-11 §§ 
Skollagen 

Rektor Ja  

1.8.2 Beslut Om avstängning 
av elev under högst 2 
veckor 

5 kap. 17-21, 24 §§ 
Skollagen 

Skolchef Ja Utredning/samråd 
Till allmän 
förvaltningsdomstol. 
Första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

1.8.3 Beslut om avstängning av 
elev under mer än 2 
veckor. 
Beslut om förvisning av 
elev 

5 kap. 17-21, 24 §§ Arbetsutskott Ja Utredning/samråd 
Till allmän 
förvaltningsdomstol. 
Första instans 
Förvaltningsrätten i 
Luleå 

 1.8.4 Ordna elevernas tillgång 
till skolbibliotek 
 

2 kap. 36 § 
Skollagen 

Rektor ja  
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1.9 Gymnasieskolan 
 
För utbildning som påbörjades efter den 1 juli 2011 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.9.1 Fastställande av plan för 

utbildningen på ett 
introduktionsprogram 
 
Fastställande av plan för 
individuellt program 
 

17 kap. 7 § 
Skollagen 
 
 
 

Rektor 
 
 
 
Rektor 

 Skolverkets 
föreskrifter 

1.9.2 Prövning av om en 
sökande är behörig och 
ska tas emot i 
gymnasieskolan 
 
Beslut om att ej ta emot 
elev på grund av att 
eleven inte är behörig 
 

16 kap. 36 § 
17 kap. 14 § 
Skollagen 

Rektor 
 
 
 
 
Rektor 

 Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.9.3 Beslut om mottagande av 
elev i första hand eller 
andra hand till nationella 
program 

16 kap. 36, 42-48 
§§ 
Skollagen 

Rektor  Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.9.4 Beslut om mottagande av 
sökande till 
programinriktat 
individuellt val eller till 
yrkesintroduktion som 
har uformats för en grupp 
av elever 
 

17 kap. 14 § 
Skollagen, 
6 kap. 1-2 §§ 
GyF 

Rektor  Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.9.5 Beslut om mottagande av 
ungdomar, även om de 
inte tillhör kommunen, 
som uppfyller 
behörighetsvillkoren till 
respektive 
preparandutbildning, 
yrkesintroduktion som 
inte har utformats för en 
grupp elever, individuellt 
alternativ eller 
språkintroduktion 
 

17 kap. 21 § 
Skollagen, 
6 kap. 7 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.6 Beslut om det antal 
platser som ska avsättas 
för antagning inom fri 
kvot 
 

7 kap. 3 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.7 Beslut om antagning av 
elever till gymnasieskolan 

15 kap. 12 § 
Skollagen, 
7 kap. 1-10 §§ 
GyF 

Rektor  Får ej överklagas. 
Riktlinjer 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.9.8 Beslut om antagning vid 

senare tidpunkt än vid 
början av utbildningen 
samt inträdesprov 

15 kap. 12 § 
Skollagen, 
7 kap. 8 § 
GyF 
 

Rektor  Innebär efter 
avslutad 
reservantagning 

1.9.9 Beslut om vilka kurser 
som ska erbjudas som 
programfördjupning 
 

3 kap. 6 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.10 Beslut om vilka kurser 
som ska erbjudas som 
individuellt val 
 

3 kap. 7 §  
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.11 Beslut om att 
arbetsplatsförlagt lärande 
ska finnas på 
högskoleförberedande 
program och 
omfattningen därav 
 

3 kap. 12 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.12 Beslut om antal 
undervisningstimmar för 
varje kurs och fördelning 
över läsåren 
 

3 kap. 22 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.13 Beslut om att 
undervisningstiden på ett 
nationellt program för en 
elev får fördelas över 
längre tid än tre år 
 

9 kap. 7 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.14 Beslut om avstängning i 
gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, 
kommunal 
vuxenutbildning,  
särskild utbildning för 
vuxna, 
utbildning i svenska för 
invandrare 
 

5 kap. 17 eller 19 
§§ 
Skollagen 

Rektor Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.9.15 Samverkan med 
samhället i övrigt 
 

15 kap. 4 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.9.16 Informera om de 
nationella programmen 
och om möjligheterna att 
få utbildning på 
introduktionsprogrammen 
 

15 kap. 8 § Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.9.17 Ansvar för antagningen 

till de olika utbildningar 
som anordnas av 
huvudmannen 
 

15 kap. 12 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.18 Meddela att en elev 
börjar eller slutar vid en 
gymnasieskola med 
annan huvudman än 
hemkommunen 
 

15 kap. 15 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.19 Beslut om att eleverna får 
hålla sig med enstaka 
egna hjälpmedel 
 

15 kap. 17 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.20 Beslut om att en elevs 
utbildning på ett 
nationellt program till sitt 
innehåll får avvika från 
vad som annars gäller 
programmet 
 

16 kap. 14 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.21 Inhämta yttrande från 
den sökandes 
henkommun innan en 
sökande tas emot i annan 
kommun 
 

16 kap. 48 § 
Skollagen 

Skolchef  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.22 Beslut om förlängning av 
preparandutbildningen 
 

17 kap. 5 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.23 Beslut om minskning av 
omfattningen av 
utbildningen på 
introduktionsprogrammen 
 

17 kap. 6 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.24 Beslut om att ta emot 
ungdomar, som uppfyller 
behörighetskraven för ett 
yrkesprogram, på 
yrkesintroduktion eller 
individuellt alternativ 
  

17 kap. 11 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.25 Anordnande av 
programinriktat 
individuellt val som är 
inriktat mot 
yrkesprogrammet 
 

17 kap. 17 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.26 Lokala programråd för 
samverkan mellan skola 
och arbetsliv för 
yrkesprogrammen 
 

1 kap. 8 §  
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.9.27 Anordnande av idrotts- 

och friluftsverksamhet 
 

3 kap. 5 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.9.28 Beslut om erbjudande av 
programfördjupningskurs
er 
 

4 kap. 6 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.29 Beslut om vilka kurser 
som ska erbjudas som 
individuella val 
 

4 kap. 7 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.30 Beslut om 
arbetsplatsförlagt lärande 
på högskoleförberedande 
program samt 
omfattningen av det 
arbetsplatsförlagda 
lärandet 
 

4 kap. 12 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.31 Beslut om att 
arbetsplatsförlagt lärande 
ska förläggas till skolan 
 

4 kap. 13 § 
GyF 

Rektor 
 

 Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.32 Vidta åtgärder för att 
skolförlagt 
arbetsplatsförlagt lärande 
så snart som möjligt 

4 kap. 13 § 
GyF 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.9.33 Beslut om stöd till 
inackordering 

15 kap. 32 § 
Skollagen 

Skolchef  Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
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1.10 Gymnasiesärskola 
 
För utbildning som påbörjades efter den 1 juli 2011 
 
 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 
1.10.1 Beslut om mottagande i 

kommunens 
gymnasiesärskola av elev 
från annan kommun med 
hänsyn till elevens 
personliga förhållanden 
och särskilda skäl 
  

19 kap. 13 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.2 Beslut om mottagande i 
kommunens 
gymnasiesärskola av elev 
från annan kommun efter 
önskemål från elevens 
vårdnadshavare 

19 kap. 14 § 
Skollagen 

Rektor  Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.3 Beslut om mottagande i 
och antagning av elev till 
gymnasiesärskolan  

18 kap. 8, 10 §§ 
Skollagen 

Rektor Ja Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.10.4 Beslut om att frångå 
önskemål om placering 
om placeringen skulle 
medföra betydande 
organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter 
uppstår för kommunen 

19 kap. 19§ 
Skollagen 

Rektor Ja Skolväsendets 
överklagandenämnd 

1.10.5 Beslut om skolskjuts 19 kap. 20, 21 §§ 
Skollagen 

Skolchef Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.10.6 Beslut om elev i 
gymnasiesärskolan skall 
gå på: 

1/ ett nationellt eller ett 
specialutformat program 
eller 

2/ ett individuellt 
program  

18 kap. 9, 10 §§ 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.7 Beslut om en elev som 
tas emot på ett 
individuellt program ska 
ges yrkesträning eller 
verksamhetsträning 

19 kap. 6 § 
Skollagen 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 

1.10.8 Överenskommelse med 
annan kommun eller 
landsting om att någon 
av dessa ska ta emot elev 
vars 
gymnasiesärskoleutbildni
ng hemkommunen svarar 
för 

19 kap. 12 § 
Skollagen 

Skolchef Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.9 Beslut om avstängning i 
gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, 
kommunal 
vuxenutbildning,  
särskild utbildning för 
vuxna, 
utbildning i svenska för 
invandrare 
 

5 kap. 17 eller 19 
§§ 
Skollagen 

Rektor Ja Till allmän 
förvaltningsdomstol, 
första instans 
Förvaltningsdomstole
n i Luleå 
 

1.10.10 Fastställande av kursplan 
för lokal kurs 

13 kap. 3 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.10.11 Beslut om antal timmar 
för en kurs 

13 kap. 5 § 
GyF 

rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
 

1.10.12 Beslut om fördelning av 
undervisningstiden över 
läsåret 

13 kap. 6 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.13 Beslut om inrättande av 
lokala kurser 

13 kap. 8 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.14 Fastställande av antal 
undervisningstimmar för 
lokal kurs 

13 kap. 9 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.15 Fastställande, inom 
ramen för programmålen, 
av lokalt valbara kurser 

13 kap. 12 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.16 Beslut om lokala tillägg 13 kap. 14 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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 Ärende Lagrum Lägsta 

beslutsnivå 
Anmäls Överklagande 

/anmärkning 

1.10.17 Beslut om anskaffning av 
platser för 
arbetsplatsförlagd 
utbildning 

13 kap. 15 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.18 Beslut om utbildning på 
skolan då 
arbetsplatsförläggning ej 
kunnat ordnas samt 
åtgärder för återgång till 
arbetsplatsförläggning 

13 kap. 16 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.19 Beslut hur 
anmälningsskyldigheten 
vid frånvaro pga sjukdom 
eller annan orsak ska 
fullgöras 

13 kap. 19 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 

1.10.20 Fastställande av 
betygskriterier för lokala 
kurser 

13 kap. 22 § 
GyF 

Rektor Ja Laglighetsprövning 
enligt 10 kap. 
Kommunallagen 
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Skolchefen informerar om följande; 

 
 Kommunövergripande samverkansgrupp – Revidering av 

personalpolitiskt handlingsprogram - Ersättning vid kompetensutveckling 
genom högskoleutbildning. 
 

 Riktat tillsyn – Bedömning och betygsättning vid Sandbackaskolan - 
Skolinspektionen 
 

 Redovisning av barn och utbildnings information vid budgetdagen den 7 
februari, 2012, bl a; 
- Flygskolan en bra affär för kommunen i ett större perspektiv. 
-  Elevutveckling – Hur liten får en skola bli? Frågan bör belysas ur ett 

kommunperspektiv. 
-  Elevunderlag gymnasieskolan 
-  Vuxenutbildning 
-  Trafikskolan – Samverkan med facken har påbörjats med anledning av 

trafikskolans flytt till ny huvudman 1 juli 2012. 
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 § §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Britt-Inger Hedman 1          

 2 Patrik Åman 1          

 3 Tycko Johansson 1          

 4 Kristina Taimi 1          

 5 Catrin Vikström 1          

 6 Ingrid Thagesdotter 1          

 7 Lennart Wigenstam 1          

 8 Ann-Karin Sörmo 1          

 9 Ann Björklund 1          
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 § §  §  
Namn Närvarande Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

 1 Jan Åge Mikalsen           

 2 Margot Edström           

 3 Anna Quist           

 4 Elin Nordfeldt           

 5 Malin Karlsson           

 6 Bo Åhman           

 7 Martin Nilsson           

 8 Kristina Lundberg           

 9 Lars Lindström           
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