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Delegationsordning Bildningsnämnden

Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för
invandrare som påbörjas före den 1 juli 2012 samt för gymnasiesärskola som
påbörjats före den 1 juli 2013.
I ärenden där skolchef eller avdelningschef för förvaltningsgemensam
avdelning anges som delegat går förvaltningschef in som ersättare vid deras
frånvaro.

A. Allmänna ärenden
A

Ärende/ärendegrupp Författning

Delegat

A: 1

Beslut i brådskande
ärenden

6 kap 36 § KL

Bildningsnämndens
ordförande

A: 2

Pröva fråga om
skrivelse med
överklagande
inkommit i rätt tid

29 kap. 11 § SL
samt 24 §FvL

Registrator

Noteringar/Villkor

Avdelningschef för
förvaltningsgemensam
avdelning

Beslut om avvisning

A: 3

Beslut att inte lämna 2 kap. 12 § TF samt
ut handling och
6 kap. 3 § OSL
lämna ut handling
med förbehåll

Skolchef/Avdelnings Kan överklagas till
chef för
Kammarrätten
förvaltningsgemensam
avdelning
Var och en för sig

A:4

Beslut att inte lämna 2 kap. 12 § TF samt
ut handling och
6 kap. 3 § OSL
lämna ut handling
med förbehåll från
den medicinska
delen av elevhälsan

Verksamhetschef för Kan överklagas till
den medicinska
Kammarrätten
delen av elevhälsan
Samordningsansvari
g skolsköterska
(ersättare)

A:5

Yttrande och svar
till
- Skolinspektionen
- Barn- och
elevombudet
- Allmän
förvaltningsdomstol
- Skolväsendets
överklagandenämnd
Diskrimineringsomb
udsmannen
- Allmän
förvaltningsdomstol
i ärenden gällande
tilläggsbelopp

Skolchef
Avdelningschef för
förvaltningsgemensam
avdelning (ersättare)

Yttrande och svar
till Riksdagens
ombudsmän (JO)

Förvaltningschef
Avdelningschef för
förvaltnings-

A:6

Där nämnden ej
fattat beslut
Samråd med
ordföranden i
principiellt viktiga
ärenden
Efter förslag från
avdelningschef för
förvaltningsgemensam
avdelning
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gemensam
avdelning (ersättare)
A:7

Överklagande av
dom/beslut till högre
instans

Förvaltningschef

Samråd med
skoljurist eller någon
av kommunens
jurister
Samråd med
ordföranden i
principiellt viktiga
ärenden

A:8

Beslut om utlösande
av optioner i avtal.

Skolchef

Ska ske i samråd
med nämndens
ordförande.

A:9

Beslut om
tilläggsbelopp

16 kap. 54 §, 17 kap. Skolchef
34 § och 19 kap. 27
§ SL

A:10

Motta anmälan från
rektor att en elev
anser sig ha blivit
utsatt för
diskriminering,
trakasserier eller
kränkande
behandling

6 kap. 10 § SL

Enhetschef
gymnasieskola

A:11

Beslut om
ställföreträdande
rektor

2 kap. 9 § SL

Enhetschef
gymnasieskola

A:12

Beslut om åtgärder
6 kap. 7 § SL
för att förebygga och 3 kap. 16 § DL
förhindra att elever
utsätts för
diskriminering,
trakasserier och
kränkande
behandling

Rektor

A:13

Genomförande av
6 kap. 10 §§ SL
utredning och
2 kap. 7 § DL
åtgärder när elev
anser sig blivit utsatt
för diskriminering,
trakasserier eller
kränkande
behandling

Rektor

A:14

Beslut om
6 kap. 8 § SL och 3
upprättande och
kap. 20 § DL
fastställande av plan
mot diskriminering
och kränkande
behandling samt
skriftligen
dokumentera arbetet
med aktiva åtgärder

Rektor

3 (11)

Kan överklagas till
allmän
förvaltningsdomstol
Beslut efter underlag
från avdelningschef
för förvaltningsgemensam
avdelning
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enligt
diskrimineringslagen
A:15

Omprövning av
beslut

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslut

A:16

Revidering av
7§
dokumenthanterings Arkivreglementet
plan

Administrativ chef

A:17

Beslut om att
använda lärare utan
legitimation för att
bedriva
undervisning högst
ett år

Enhetschef
gymnasieskola/Rekt
or

2 kap. 18-19 § SL

B. Gymnasieskolan
B

Ärende/ärendegrup
p

Författning

Delegat

B:1

Beslut om antal
platser som ska
avsättas för fri kvot

6 kap. 1 § och 7
kap. 3 § tredje
stycket Gyf

Skolchef

B:2

Beslut om
mottagande av elev
på
yrkesintroduktion
eller individuellt
alternativ som
uppfyller
behörighetskraven
för ett
yrkesprogram,
synnerliga skäl

17 kap. 11 § andra
stycket SL

Avdelningschef för
förvaltningsgemensam
avdelning
Skolchef

B:3

Beslut om
mottagande av elev
från utlandet

29 kap. 2-3§ SL
och 12 kap. 11 §
Gyf

Avdelningschef för
förvaltningsgemensam
avdelning
Skolchef

B:4

Beslut om
förlängning av
preparandutbildnin
g, synnerliga skäl

17 kap. 5 § SL

Avdelningschef för
förvaltningsgemensam
avdelning
Skolchef

B: 5

Beslut om antalet
undervisningstimm
ar för varje kurs
och för
gymnasiearbetet
samt om hur
fördelning av
undervisningstiden över läsåren
ska göras samt
redovisning hur
eleven har fått sin

4 kap. 22 § Gyf

Rektor
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Noteringar/Vill-kor

Beslut enligt 29
kap. 2 § p3 SL kan
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd
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garanterade
undervisningstid
B: 6

Beslut gällande
arbetsplatsförlagt
lärande

4 kap. 12-13 §§
Gyf

Rektor

B: 7

Beslut om byte av
studieväg

7 kap. 9 § Gyf

Rektor

B:8

Upprättande av
utbildningskontrakt
vid
lärlingsutbildning

16 kap. 11a § SL

Rektor

B:9

Beslut om
fördelning av elever
på inriktning till
årskurs 2 eller 3

7 kap. 6 § Gyf

Rektor

B:10

Beslut om förlängd
undervisning

9 kap. 7 § Gyf

Rektor

B:11

Beslut om särskild
undervisning

24 kap.17 § SL

Skolchef

Undervisning på
sjukhus eller
institution

B:12

Beslut om särskild
undervisning

24 kap. 20 § SL

Rektor

Undervisning i
hemmet eller på
annan lämplig plats

B:13

Beslut om
antagning vid
senare tidpunkt

7kap. 8 § Gyf

Antagningshandläggare
gymnasieskola

B:14

Beslut om
behörighet och
mottagande på
nationella program

16 kap. 36 § SL

Antagningshandläggare
gymnasieskola

B:15

Preliminärt beslut
samt slutligt beslut
om antagning

7 kap. 7 § Gyf

Antagningshandläggare
gymnasieskola

B:16

Beslut om
antagning på fri
kvot

6 kap 1 § och 7
kap. 3 § Gyf

Antagningshandläggare
gymnasieskola

B:17

Beslut om
behörighet till
nationellt program,
ej godkänt betyg i
engelska

16 kap. 32 § SL

Antagningshandläggare
gymnasieskola

B:18

Beslut om
mottagande av elev
från annan kommun

16 kap. 44 § SL

Antagningshandläggare
gymnasieskola

B:19

Beslut om
mottagande av elev
i andra hand

16 kap. 47 § SL

Antagningshandläggare
gymnasieskola

B:20

Beslut om
behörighet och
mottagande av elev

17 kap. 14 och 19
§§ SL

Antagningshandläggare
gymnasieskola
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Gäller ej icke
sökbara
introduktionsprogram, då
placering genom
IKU

Kan överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

Beslut enligt 17
kap. 14 § SL kan
överklagas till
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på
introduktionsprogra
m som utformats
för en grupp elever

Skolväsendets
överklagandenämnd

B:21

Yttrande över
ansökan till
utbildning utanför
kommunen

16 kap. 48 § SL

Antagningshandläggare
gymnasieskola

B:22

Beslut om stöd till
inackordering

15 kap. 32 § SL

Antagningshandläggare
gymnasieskola

Kan överklagas till
Allmän
förvaltningsDomstol

B:23

Beslut om
mottagande av elev
till
introduktionsprogra
m som inte
utformats för en
grupp elever

17 kap. 16 och 21
§§ SL

Handläggare för
introduktionsprogra
m

Gäller både elev
från Linköpings
kommun och annan
kommun

B:24

Utdelning ur
Hultmarkska
resestipendiestiftels
en

Skolchef

B:25

Utdelning ur
Gymnasieskolans
samfond

Bildningsnämndens
nämndsekreterare
Sakkunnig
gymnasieskola

B:26

Utdelning ur
Makarna
Anderssons
hushållsskolestiftels
e

Sakkunnig
gymnasieskola
Bildningsnämndens
nämndsekreterare

B:27

Utdelning ur
Katedralskolans i
Linköpings
samstiftelse för
naturhistoriska
museet

Enhetschef
Katedralskolan

C. Gymnasiesärskola
C:1-7 gäller utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2013
C

Ärende/ärendegrupp

Författning

Delegat

Noteringar/Villkor

C: 1

Beslut att eleven
tillhör
gymnasiesärskolans
målgrupp

18 kap. 5 §
SL

Avdelningschef för
förvaltningsgemensam
avdelning

Kan överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd
Beslut fattas i
samråd med
mottagningsgruppen
och i samråd med
skolchef

C:2

Beslut att eleven inte
tillhör
gymnasiesärskolans
målgrupp

18 kap. 7 §
SL

Avdelningschef för
förvaltningsgemensam
avdelning

Kan överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd
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Beslut fattas i
samråd med
mottagningsgruppen
och i samråd med
skolchef
C:3

Motta anmälan om att
något tyder på att
elev inte längre tillhör
gymnasiesärskolans
målgrupp samt se till
att frågan skyndsamt
utreds

18 kap. 6 §
andra
stycket SL

Samordnare inom
gymnasiesärskola

C:4

Beslut om
mottagande till
gymnasiesärskolan

19 kap. 29
§ första
stycket SL

Antagningshandläggare
gymnasiesärskola

C:5

Beslut om stöd till
inackordering

18 kap. 32
§ SL

Antagningshandläggare
gymnasiesärskola

C:6

Yttrande över
ansökan till
utbildning utanför
kommunen

19 kap. 41
§ SL

Antagningshandläggare
gymnasiesärskola

C:7

Beslut om antagning
vid senare tidpunkt

7 kap. 8 §
Gyf

Antagningshandläggare
gymnasiesärskola

C:8

Beslut om antagning
till nationellt program

7 kap. 13 §
Gyf

Antagningshandläggare
gymnasiesärskola

C:9

Bedömning om
eleven ska tas emot
på individuellt eller
nationellt program

19 kap. 29
§ tredje
stycket SL

Sakkunnig
gymnasiesärskola

Gäller elev som sökt
till individuellt
program
Beslut fattas i
samråd med
mottagningsgruppen

C:10

Information till annan
hemkommun att elev
börjat eller slutat vid
en gymnasiesärskola
samt om en elev som
inte fyllt 20 år utan
giltigt skäl är
frånvarande i
betydande
utsträckning

18 kap. 15
§ SL

Rektor

Rektor meddelar
även sakkunnig
gymnasiesärskola

C:11

Beslut om antalet
undervisningstimmar
för varje kurs och för
gymnasiearbetet samt
om hur fördelning av
undervisnings- tiden
över läsåren ska göras
samt redovisning hur
eleven har fått sin
garanterade
undervisningstid

4 kap. 22 §
Gyf

Rektor
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Beslut om
mottagande i första
hand kan överklagas
till Skolväsendets
överklagandenämnd
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C:12

Beslut gällande
arbetsplatsförlagt
lärande

4 kap. 1213 §§ Gyf

Rektor

C:13

Beslut om byte av
studieväg

7 kap. 9 §
Gyf

Rektor

C:14

Beslut om skolskjuts i
hemkommunen

19 kap. 20
§ SL eller
18 kap. 30
§ SL

Rektor

Kan överklagas till
Allmän förvaltningsdomstol

C:15

Beslut om särskild
undervisning

24 kap.17 §
SL

Skolchef

Undervisning på
sjukhus eller
institution

C:16

Beslut om särskild
undervisning

24 kap. 20
§ SL

Rektor

Undervisning i
hemmet eller på
annan lämplig plats
Samråd med
närmaste chef
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D. Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna (särvux)
D

Ärende/ärendegrupp Författning

Delegat

D:1

Mottagande av elev
till kommunal
vuxenutbildning

20 kap. 13 §, 14 §
Antagningshandlägg Kan överklagas till
andra stycket och 22 are vuxenutbildning Skolväsendets
§ SL
överklagande-nämnd

D:2

Yttrande i egenskap
av hemkommun
angående elevs
studier inom
kommunal
vuxenutbildning hos
annan huvudman

20 kap. 14 § första
stycket och 21 §
andra stycket SL

Antagningshandlägg
are vuxenutbildning

D:3

Antagning av elev
till kommunal
vuxenutbildning på
gymnasial nivå

20 kap. 23 § SL

Antagningshandlägg
are vuxenutbildning

D:4

Mottagande av elev
till sfi

20 kap. 33 § SL

Antagningshandlägg Kan överklagas till
are vuxenutbildning Skolväsendets
och sfi
överklagande-nämnd

D:5

Beslut om att
20 kap. 9 § SL
utbildningen ska
upphöra samt på nytt
bereda elev
utbildning,
kommunal
vuxenutbildning

Rektor

D:6

Beslut om antagning 21 kap. 7 § fjärde
av elev till särvux,
stycket SL
gymnasial nivå

Antagningshandlägg
are särvux

D:7

Beslut om att
21 kap. 9 § SL
utbildningen ska
upphöra samt på nytt
bereda elev
utbildning, särvux

Rektor

Kan överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

D: 8

Beslut om
mottagande av elev
till särvux

21 kap. 7 § tredje
stycket SL

Antagningshandläggare särvux

Kan överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd

D:9

Yttrande i egenskap 21 kap. 7 § andra
av hemkommun
stycket SL
angående elevs
studier inom särvux
hos annan huvudman

Antagningshandlägg
are särvux

D:10 Beslut om
3 kap. 2 § förordning Chefen för
behörighet att tas
om vuxenutbildning vuxenutbildningens
emot också för den
antagningsfunktion
som är yngre än det
anges i skollagen om
det med hänsyn till
den sökandes
personliga
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Noteringar/Villkor

Kan överklagas till
Skolväsendets
överklagande-nämnd
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förhållanden finns
särskilda skäl
D:11 Beslut om att
sökande tillhör
målgruppen för
studiestartsstöd

27 § lagen om
studiestartsstöd

Enhetschef för Jobboch kunskapstorget

E. Ekonomi
E:1

Tilldelning av attester

Förvaltningschef/Skolchef/
Avdelningschef för
arbetsmarknad och
integration

E:2

Fördela och fastställa
löneuppräkning i
nämndens internbudget
utav nämndens tilldelade
medel i ram för
lönejustering

Skolchef/Avdelningschef
för arbetsmarknad och
integration

E:3

Beslut om att ingå samt
teckna hyresavtal med
hyrestid som understiger 5
år och där den årliga hyran
understiger 100 tkr

Skolchef/Avdelningschef
för arbetsmarknad och
integration

E:4

Beslut om försäljning av
inventarier och utrustning
upp till ett belopp om
högst 2,5 prisbasbelopp
per tillfälle

Skolchef/Avdelningschef
för arbetsmarknad och
integration

E:5

Avskrivning av fordringar

Chefen för ekonomiservice
och kundreskontraansvarig

E:6

Beslut i brådskande
ärenden om belopp
överstigande 20 basbelopp
men högst 40 basbelopp
för åtgärder inom
bildningsnämndens
verksamhetsområde

Bildningsnämndens
ordförande

E:7

Beslut om belopp om max
20 basbelopp per gång för
åtgärder inom
bildningsnämndens
verksamhetsområde

Skolchef/Avdelningschef
för arbetsmarknad och
integration

E:8

Fastställande av
bidragsbelopp för
gymnasieutbildning som ej
erbjuds i kommunen

Skolchef

E:9

Beslut om ersättning för
särskilt stöd utöver
programersättningen

Skolchef
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Beslut om att utse
attestanter inom
bildningsnämndens
verksamheter alternativt
enheter

Samråd ska ske med
kommunens lokalstrateg

Finansiering anges om
möjligt i beslutet
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Förkortningar
SL
Skollagen (2010:800)
Gyf
Gymnasieförordningen (2010:2039)
KL
Kommunallagen (1991:900)
TF
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
FvL
Förvaltningslagen ((1986:223)
OSL
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
DL
Diskrimineringslagen (2008:567)
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