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Bestämmelser angående delegation

Delegation kontra verkställighet och förvaltning

Bestämmelser om delegering mm finns i Kommunallagen, 3 kap, 10 §
och 12 § och 6 kap 33-38 §§.

Det kan vara svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering
och ren verkställighet.

Delegeringens innebörd

Föreligger ett beslutsfattande i egentlig mening eller utgör ärendet en
verkställighets- eller förvaltningsåtgärd?

Att delegera innebär att flytta över beslutanderätten. Den som fått
beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. När en nämnd delegerar
sin beslutanderätt träder delegaten helt i nämndens ställe.
Beslut som fattas med stöd av nämnddelegering är juridiskt sett ett
nämnds-beslut. Detta betyder bl a att delegatens beslut kan överklagas
på samma sätt som nämndens. De beslut som delegaten har fattat kan
inte ändras av nämnden.

Delegeringens syfte - ett sätt att förbättra
service och effektivitet
Ett grundläggande motiv för delegering är att avlasta nämnden
rutinärende och detaljfrågor för att ge den förtroendevalda möjligheten
att i större utsträckning ägna mer tid och uppmärksamhet åt planering,
mål och riktlinjer samt andra frågor av övergripande karaktär.
Ett annat motiv är att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
Delegeringen bidrar därmed till en bättre service och ökad effektivitet.
Dock måste alltid en avvägning ske mellan effektivitetskrav och
demokrati aspekter, d.v.s. kravet på insyn och inflytande för de
förtroendevalda.

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Bedömningen är bl a beroende av beslutets innehåll och rättsverkan
samt om det finns utrymme för egna överväganden.

Delegation - till vem eller vilka?
Delegation kan ske till särskild avdelning, bestående av ledamöter eller
ersättare, till ledamot eller ersättare och till tjänsteman.
Kommunallagen kräver inte att delegationen måste ske till viss
namngiven delegat när det rör sig om delegation till person. Med
hänsyn till personförändringar kan det istället vara mer praktiskt att
tillämpa en ordning som bygger på att innehavaren av en viss tjänst eller
visst uppdrag skall vara delegat.
Ärende delegerade till barn- och utbildningsnämndens ordförande
handläggs vid förhinder för denne av vice ordförande.
Ärende delegerade till barn- och utbildningschefen handläggs vid
förhinder för denne av biträdande barn- och utbildningschefen
Ärende delegerade till tjänsteman handläggs vid förhinder för denne av
anställd vikarie. Barn- och utbildningschefen utövar generellt samma
beslutanderätt.
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Vidaredelegation
Vidaredelegation innebär att en delegat i sin tur överför
beslutanderätten till någon annan antingen med stöd av
Kommunallagen (6 kap. 37§) eller annan författning, exempelvis
Skollagen.

Delegation vid brådskande ärende, s.k. oäkta
delegation
Innebär att en åtgärd, som inte tål uppskov vidtas av förtroendevald
eller tjänsteman under förbehåll av senare överklagbart godkännande
av nämnden.

Återkallelse av delegation
Nämnden kan när som helst - pga. missbruk eller annan anledning återkalla lämnad delegation.
Däremot kan nämnden inte ompröva ett redan fattat beslut med stöd
av delegation eller frånsäga sig ansvaret för ett av delegat fattat beslut.

Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut som fattas med stöd av barn- och
utbildningsnämndens delegationsordning skall anmälas till nämnden.
Bestämmelser om anmälningsplikt har bl a till uppgift att ge barn- och
utbildningsnämnden möjlighet att kontrollera hur den delegerade
beslutanderätten nyttjas, samt att anmälningsdatum utgör
utgångspunkt för besvärstiden. Anmälan innebär dock inte att beslutet
kan underkastas någon omprövning av barn- och utbildningsnämnden.

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Beslut i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott anmäls genom
protokoll som tillställs barn- och utbildningsnämndens ledamöter och
ersättare.
Beslut av ledamot, ersättare eller tjänsteman anmäls på särskild
blankett senast tvåveckor före nästkommande barn- och
utbildningssammanträde.
Blanketterna registreras och förvaras i särskild pärm på sektorskontoret.
Anmälan sker till barn- och utbildningsnämndens ledamöter och
ersättare genom hänvisning till blanketterna i samband med kallelse till
nästkommande sammanträde. Delegationspärmen tillhandahålls vid
sammanträdena och i övrigt på barn- och utbildningsnämndens
sektorskontor.

Besvär
Delegationsbeslut fattas på barn- och utbildningsnämndens vägnar och
kan därmed bli föremål för besvär, antingen genom s.k.
kommunalbesvär/laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.
Bestämmelser om kommunalbesvär/laglighetsprövning återfinns i
Kommunallagens 10 kap. Besvärstiden löper tre veckor från den dag då
justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
För delegationsbeslut löper besvärstiden från den dag då justering av
protokoll, som förts vid sammanträde med barn- och
utbildningsnämnden då beslutet har anmälts, har tillkännagivits på
anslagstavlan. Bestämmelser om vilka ärenden som kan bli föremål för
förvaltningsbesvär återfinns i respektive lag och förordning.
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Bestämmelser om förfarandet vid förvaltningsbesvär återfinns i
förvaltningslagen. Beslutsfattare skall meddela besvärshänvisning om
beslut går sökande emot. Besvärstiden för förvaltningsbesvär löper tre
veckor från den dag klaganden fått del av beslutet.

B o U-chef

Barn- och utbildningschef

SL

Skollagen

FL

Förvaltningslagen

ÖKN

Skolväsendets överklagandenämnd

KL

Kommunallagen

Skolf

Skolförordningen

1.2
1.2.1

Gymnasieförordningen

SFS 2010:538

Lag om prestationsbaserad
stimulansersättning inom utbildning i
svenska för invandrare.

SFS 1991:1110

Lag om kommunernas skyldighet att
svara för vissa elevresor.

SFS 1970:340

Förkortningar

1.

Gymnf

Förordning om skolskjutsning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringar med stöd av skollagen, skolförordningen,
gymnasieförordningen m fl utbildningsförfattningar
Beslut

Lagrum

Delegat

Huvudmän och ansvarsfördelning
Utse en ställföreträdare för en rektor eller förskolechef

2:9 SL

Barn- och utbildningschef

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137
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1.5
1.5.1

1.5.2

Trygghet och studiero
Besluta om avstängning av elev i gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare.
Besluta om att avstängningen ska gälla omedelbart
Besluta om avstängning från viss utbildning med praktiska inslag

5:17, 1 st SL
5:17, 2 st SL
5:19 SL

Besluta om att avstängningen ska gälla omedelbart

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering
Upprätta en årlig plan mot kränkande behandling
Utreda signal om kränkande behandling och trakasseri
Upprätta en likabehandlingsplan

Beslut
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

Skolplikt och rätt till utbildning
Besluta om mottagande i grundsärskolan
Besluta om mottagande i grundsärskolan mot vårdnadshavares medgivande
Besluta om mottagande på försök i grundsärskolan eller grundskolan under
högst 6 månader
Besluta om att elev i grundskolan ska få sin undervisning i grundsärskolan

1.7.5

Besluta om att elev i grundsärskolan ska få sin undervisning i grundskolan

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Rektor för den kommunala
Vuxenutbildningen
Rektor för den kommunala
Vuxenutbildningen
Rektor för den kommunala
Vuxenutbildningen
Rektor för den kommunala
Vuxenutbildningen

Se 5:18 SL

FL

Se 5:20 SL

FL

Anm.

Besvär

6:8 SL
6:10 SL
3 kap 16§
Diskrimineringslagen

Rektor, Förskolechef
Rektor, Förskolechef
Rektor, Förskolechef

Lagrum

Delegat

7:5, 2 st SL
7:5, 3 st SL
7:8 SL

Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef

ÖKN
ÖKN
KL

7:9 SL

Rektor för den kommunala
grundsärskolan
Rektor för den mottagande
kommunala grundskolan

KL

7:9 SL

KL
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1.7.6

Besluta om uppskjuten skolplikt

7:10 SL

Rektor för den kommunala
grundskola, som
vårdnadshavare önskar att
deras barn ska fullgöra sin
skolplikt vid eller rektor för
den kommunala grundskola
vars upptagningsområde
eleven tillhör
För beslut rörande elever i
fristående skolor delegeras
till bitr. Barn- och
utbildningschef.

1.7.7

Besluta om tidigare skolstart på begäran av barnets vårdnadshavare

7:11 SL

Rektor för den kommunala
grundskola, som
vårdnadshavare önskar att
deras barn ska fullgöra sin
skolplikt vid eller rektor för
den kommunala grundskola
vars upptagningsområde
eleven tillhör.
För beslut rörande elever i
fristående skolor delegeras
till bitr. Barn- och
utbildningschef.

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137
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1.7.8

Beslut
Besluta om ett senare upphörande av skolplikten

Lagrum
7:13 SL

Delegat
Rektor för den kommunala
grundskola, som
vårdnadshavarens barn går
i eller rektor för den
kommunala grundskola
vars upptagningsområde
eleven tillhör

Anm.

Besvär
ÖKN

För beslut rörande elever i
fristående skolor delegeras
till bitr. Barn- och
utbildningschef.

1.7.9

Besluta om ett tidigare upphörande av skolplikten

7:14 SL

Rektor för den kommunala
grundskola, som
vårdnadshavarens barn går
i eller rektor för den
kommunala grundskola
vars upptagningsområde
eleven tillhör
För beslut rörande elever i
fristående skolor delegeras
till bitr. Barn- och
utbildningschef.

1.7.10

Besluta om en elev har rätt att slutföra skolgången

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

7:16 SL

Rektor för den kommunala
grundskola, som

ÖKN
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vårdnadshavarens barn går
i eller rektor för den
kommunala grundskola
vars upptagningsområde
eleven tillhör
För beslut rörande elever i
fristående skolor delegeras
till bitr. Barn- och
utbildningschef.

1.7.11

Beslut
Besluta om föreläggande (vid vite) för vårdnadshavare att fullgöra sina
skyldigheter
Besluta om att hos domstol ansöka om utdömande av vite

1.8
1.8.1

Förskola
Besluta om plats i förskola

1.8.2

Besluta om plats i förskola under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med
större helger.
Besluta om förskoleplats till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola
Träffa överenskommelse med annan kommun om att den på grund av
särskilda skäl ska ta emot barn vars utbildning Höörs kommun ansvarar för,
samt vilken interkommunal ersättning som den mottagande kommunen ska
erhålla
Besluta om att ett barn från en annan kommun p g a personliga förhållanden

1.8.3
1.8.4

1.8.5

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Lagrum
7:23 SL

Delegat
Arbetsutskottet

Anm.

Besvär
FL

6§ lagen om
viten

Arbetsutskottet

8:3 SL

Tjänsteman

Avser ej placeringar
av verkställande
karaktär

KL

8:3 SL

Förskolechef

8:7 SL

Tjänsteman

8:12, 3 st SL

Barn- och utbildningschef

KL

8:13, 1 st SL

Förskolechef

KL

KL
Vidaredelegation
från BoU-chef

KL
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1.8.6
1.8.7
1.8.8

1.8.9
1.8.10
1.8.11
1.8.12

1.9
1.9.1

1.9.2
1.9.3

har särskilda skäl att få gå i en av kommunens förskolor efter det att yttrande
inhämtats från barnets hemkommun
Avge yttrande i egenskap av hemkommun till mottagande kommun

8:13, 1 st SL

Tjänsteman

Besluta om att ta emot ett barn från en annan kommun på grund av
vårdnadshavares önskemål
Besluta om interkommunal ersättning för ett barn som av särskilda skäl tagits
emot i annan kommuns förskola

8:13, 2 st SL

Tjänsteman

8:17, 1 st SL

Barn- och utbildningschef

Beslut
Träffa överenskommelse, om interkommunal ersättning för ett barn från en
annan kommun som av särskilda skäl tagits emot i en av kommunens
förskolor, som ska täcka nämndens kostnader för barnets utbildning.
Besluta om interkommunal ersättning för ett barn som av andra skäl än 8:17, 1
st SL tagits emot i en annan kommuns förskola eller i en av kommunens
förskolor
Besluta om grundbelopp från fristående förskola som tar emot barn från
kommunen
Besluta om tilläggsbelopp till förskolebarn i fristående förskola eller om särskilt
stöd till förskolebarn i en av kommunens förskolor, som har ett omfattande
behov av särskilt stöd

Lagrum
8:17, 1 st SL

Delegat
Tjänsteman

Anm.
Vidaredelegation
från BoU-chef

Besvär
KL

8:17, 2 st SL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL

8:21 SL

Tjänsteman

FL

8:23 SL
8:9 SL

Barn- och utbildningschef

Vidaredelegation
från BoU-chef
Fristående
Kommunal

9:12, 3 st SL

Barn- och utbildningschef

KL

9:13, 1 st SL

Mottagande rektor

ÖKN

9:13, 1 st SL

Tjänsteman

Förskoleklass
Träffa överenskommelse med annan kommun om att den på grund av
särskilda skäl ska ta emot elev vars utbildning Höörs kommun ansvarar för,
samt vilken interkommunal ersättning som den mottagande kommunen ska
erhålla här jämte
Besluta om att ta emot en elev från en annan kommun som med hänsyn till
sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en av kommunens
förskoleklasser efter det att yttrande inhämtats från elevens hemkommun
Avge yttrande i egenskap av hemkommun till mottagande kommun

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Vidaredelegation
från BoU-chef
Vidaredelegation
från BoU-chef

KL
KL

Vidaredelegation
från BoU-chef

FL
KL
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1.9.4
1.9.5

1.9.6
1.9.7
1.9.8
1.9.9
1.9.10
1.9.11
1.10
1.10.1

1.10.2
1.10.3

Besluta om att ta emot en elev från annan kommun på grund av
vårdnadshavares önskemål
Besluta om att placera en elev i en annan skolenhet än den som
vårdnadshavare önskat

9:13, 2 st SL
9:15, 2 st SL

Rektor för den aktuella
skolenheten
Tjänsteman

Beslut
Träffa överenskommelse om interkommunal ersättning för en elev från en
annan kommun som av särskilda skäl har tagits emot i en av kommunens
förskoleklasser, som ska täcka nämndens kostnader för elevens utbildning
Besluta om interkommunal ersättning för en elev som av särskilda skäl tagits
emot i en annan kommuns förskoleklass
Besluta om interkommunal ersättning för ett barn som av andra skäl än 8:16, 1
st SL tagits emot i en annan kommuns förskoleklass eller i en av kommunens
förskoleklasser
Besluta om grundbelopp till fristående förskoleklass som tar emot elev från
kommunen
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående förskoleklass eller om särskilt
stöd till elev i en av kommunens förskoleklasser, som har ett omfattande
behov av särskilt stöd.
Besluta om läsårstider för nämndens förskoleklasser

Lagrum
9:16, 1 st SL

Delegat
Barn- och

9:16, 1 st SL

Barn- och utbildningschef

8:17, 2 st SL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL

9:19
9:20 SL
9:19
9:21 SL
9 kap SL
3:3 Skolför.

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef
Fristående
Kommunal

FL

Barn- och utbildningschef

KL

10:24, 3 st SL

Barn- och utbildningschef

KL

10:25 SL

Barn- och utbildningschef

ÖKN

10:25 SL

Tjänsteman

Grundskola
Träffa överenskommelse med annan kommun om att den på grund av
särskilda skäl ska ta emot elev vars utbildning Höörs kommun ansvarar för
samt vilken interkommunal ersättning som den mottagande kommunen ska
erhålla här jämte
Besluta om att ta emot en elev från annan kommun som med hänsyn till
elevens personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en av kommunens
grundskolor
Avge yttrande i egenskap av hemkommun till mottagande kommun

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Barn- och utbildningschef

KL
Vidaredelegation
från BoU-chef

ÖKN

Anm.
Vidaredelegation
från BoU-chef

Besvär
KL
KL

Vidaredelegation
från BoU-chef

FL
KL
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1.10.4

1.10.5
1.10.6
1.10.7

Besluta om att ta emot en elev från annan kommun i andra fall än som avses i
24§ 3st, 25 eller 26§.§ SL

10:27 SL

Rektor för den aktuella
skolenheten

Beslut
Besluta om åtgärder för viss elev i en grundskola med offentlig huvudman
Besluta om placering vid annan grundskola än vårdnadshavare önskar om den
önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på
placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts
Besluta om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering vid
skolenhet:
- då den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen
- då det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

Lagrum
10:29, 3 st SL
10:30, 1 st SL

Delegat
Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef

1.10.8

Besluta om skolskjuts i vissa fall till elev i grundskola med offentlig huvudman

1.10.9

Besluta om interkommunal ersättning för en elev som en annan kommun tagit
emot med stöd av 10 kap. 24-26 §§ SL
Besluta om interkommunal ersättning för en elev som med stöd 10 kap. 27 § SL
tagits emot i en annan kommuns grundskola eller i en av kommunens
grundskolor
Besluta om grundbelopp till fristående grundskola som tar emot elev från
kommunen
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående grundskola eller om särskilt stöd
till elev i en av kommunens grundskolor, som har ett omfattande behov av
särskilt stöd
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående grundskola som ska erbjudas
modersmålsundervisning

1.10.10
1.10.11
1.10.12
1.10.13

1.10.14

Beslut
Besluta om skolskjuts till elev som går i fristående grundskola inom kommunen

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

KL
Anm.

Besvär
ÖKN
KL

Barn- och utbildningschef
10:30, 2 st
punkt 1 SL
10:30, 2 st
punkt 2 SL
10:32, 1 st
10:33, 1 st SL
10:34, 1 st SL

ÖKN
ÖKN
Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

FL
FL
KL

Barn- och utbildningschef

10:34, 2 st SL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL

10:37
10:38 SL
10:37
10:39
3:8-9, SL
10:37 SL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef
Fristående
Kommunal

FL

Lagrum
10:40 SL

Delegat
Tjänsteman

Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef

FL
KL
FL

Anm.
Vidaredelegation
från BoU-chef

Besvär
KL
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1.10.15

Besluta om läsårstider för nämndens grundskolor

1.11
1.11.1

Grundsärskola
Besluta om att en elev som ska tas emot i grundsärskolan huvudsakligen ska
läsa ämnen eller ämnesområden (träningsskolan)
Träffa överenskommelse om interkommunal ersättning med annan kommun
om att den ska ta emot elev vars utbildning Höörs kommun ansvarar för samt
vilken ersättning som den mottagande kommunen ska erhålla
Besluta om att ta emot en elev från annan kommun som med hänsyn till
elevens personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens
grundsärskola
Avge yttrande i egenskap av hemkommun till mottagande kommun

1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6

Besluta om att ta emot en elev från annan kommun i andra fall än som avses i
24 § andra stycket 2 eller 25 §
Besluta om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering vid
skolenhet:
- då den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen
- då det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

1.11.7

Besluta om skolskjuts i vissa fall till elev i grundsärskola med offentlig
huvudman

1.11.8

Besluta om interkommunal ersättning till en annan kommun som med stöd av
11 kap. 24, 2 st och 25 §§ tagit emot elev från Höörs kommun
Besluta om interkommunal ersättning för en elev som med stöd av 11 kap. 26 §
SL tagits emot i en annan kommuns grundsärskola eller i kommunens
grundsärskola
Besluta om grundbelopp till fristående grundsärskola som tar emot elev från

1.11.9
1.11.10

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

3:3 Skolf.

Barn- och
utbildningsnämnden

11:8 SL

Barn- och utbildningschef

11:24, 2 st
punkt 2 SL

Barn- och utbildningschef

11:25 SL

Barn- och utbildningschef

11:25 SL

Tjänsteman

11:26 SL

Rektor vid mottagande
skolenhet
Barn- och utbildningschef

11:29, 2 st
punkt 1 SL
11:29, 2 st
punkt 2 SL
11:31
11:32 SL

Tjänsteman
Tjänsteman

11:33, 1 st SL

Barn- och utbildningschef

11:33, 2 st SL
11:36

KL

Samråd med
vårdnadshavare
Interkommunal
ersättning enl 11:33,
1 st SL

KL
KL
ÖKN

Vidaredelegation
från BoU-chef
KL

KL
ÖKN
Vidaredelegation
från BoU-chef

FL1/KL
FL2/KL
Se sista
sidan
KL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL

Tjänsteman

Vidaredelegation

FL
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1.11.13

kommunen
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående grundsärskola eller om särskilt
stöd till elev i kommunens grundsärskola, som har ett omfattande behov av
särskilt stöd
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående grundsärskola som ska erbjudas
modersmålsundervisning
Besluta om skolskjuts till elev som går i fristående grundsärskola i kommunen

11:37 SL
11:36
11:38
3:8-9 SL
11:36
11:38 SL
11:39 SL

1.11.14

Besluta om läsårstider för nämndens grundsärskola

3:3 Skolf.

Barn- och utbildningschef

1.12
1.12.1

Specialskola
Betala ersättning till staten för vissa kostnader för den som är elev i
specialskolan eller förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom
specialskolan

12:24 SL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL

1.13
1.13.1

Sameskola
Betala ersättning till staten för vissa kostnader för den som är elev i sameskola
eller förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan

13:15 SL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL

Beslut

Lagrum

Delegat

Anm.

Besvär

14:3
14:4
14:5
14:6 SL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef
Avser ej placeringar
av verkställande
karaktär

KL

14:14, 1 st SL

Barn- och utbildningschef

14:14, 2 st SL

Tjänsteman

1.11.11
1.11.12

1.14
1.14.1

Fritidshem
Besluta om plats på fritidshem

1.14.2

Besluta om interkommunal ersättning till en annan kommun som tagit emot
en elev från Höörs kommun med stöd 9 kap. 13 § första stycket, 10 kap. 24, 25
eller 26 § eller 11 kap. 24 § andra stycket eller 25§ i sitt fritidshem
Besluta om interkommunal ersättning för en elev som av andra skäl än punkt
1.14.2 tagits emot i annan kommuns fritidshem eller i ett av kommunens

1.14.3

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Barn- och utbildningschef

från BoU-chef
Fristående
Kommunal

Barn- och utbildningschef
Tjänsteman

FL
KL
FL

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL
KL

KL
Vidaredelegation
från BoU-chef

KL
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1.14.4
1.14.5

fritidshem
Besluta om grundbelopp till fristående fritidshem som tar emot elev från
kommunen
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående fritidshem eller om särskilt stöd
till elev i en av kommunens fritidshem, som har ett omfattande behov av
särskilt stöd

14:15
14:16 SL
14:15
14:17 SL
3:8 SL

Tjänsteman
Barn- och utbildningschef

Vidaredelegation
från BoU-chef
Fristående
Kommunal

FL

Vidaredelegation
från BoU-chef
BUN:s riktlinjer

FL

1.15
1.15.1

Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan
Besluta om ekonomiskt stöd i vissa fall till elev i en gymnasieskola med
offentlig huvudman, som behöver inackordering på grund av skolgången

15:32 SL

Tjänsteman

1.15.2
1.15.3

Besluta om läsårstider för nämndernas gymnasieskola
Besluta om rätt till stöd i form av dagliga resor mellan bostaden och skolan

3:2 Gymnför.
SFS 1991:1110

Barn- och utbildningschef
Tjänsteman

Beslut

Lagrum

Delegat

Anm.

16:48 SL

Tjänsteman

16:50
16:51 SL
16:52
16:53 SL
16:52
16:54 SL
3:8 SL
16:52
16:54 SL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef
Vidaredelegation
från BoU-chef
Vidaredelegation
från BoU-chef
Fristående
Kommunal

1.16
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5

Utbildning på nationella program i gymnasieskolan
Att i egenskap av hemkommun avge yttrande till kommunal eller
landstingskommunal huvudman för den sökta gymnasieutbildningen
Bevilja interkommunal ersättning till en kommun som antagit en elev från
Höörs kommun
Besluta om grundbelopp till fristående gymnasieskola som tar emot en elev
från Höörs kommun
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående gymnasieskola eller om särskilt
stöd till elev i kommunens gymnasieutbildning, som har ett omfattande behov
av särskilt stöd
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående gymnasieskola som ska erbjudas
modersmålsundervisning

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Tjänsteman
Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef

Vidaredelegation
från BoU-chef
BUN:s riktlinjer

FL
KL

KL
KL

Besvär

KL
FL
FL
KL
FL
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1.17
1.17.1
1.17.2
1.17.3
1.17.4
1.17.5

1.17.6

Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan
Träffa överenskommelse med mottagande kommun om interkommunal
ersättning eller besluta om att ersätta mottagande kommun med det belopp
som Höörs kommuns preparandutbildning kostar
Träffa överenskommelse med mottagande kommun om interkommunal
ersättning för elev på program inriktat individuellt val
Besluta om grundbelopp till fristående gymnasieskola som tar emot en elev
från Höörs kommun
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående gymnasieskola eller till elev i
kommunens gymnasieutbildning, som har ett omfattande behov av särskilt
stöd
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående gymnasieskola som ska erbjudas
modersmålsundervisning
Beslut
Besluta om bidrag till fristående gymnasieskola för varje elev på
programinriktat individuellt val som var behörig för utbildningen vid den
tidpunkten när utbildningen påbörjades

17:22 SL

Rektor Vuxenutbildningen

KL

17:22 SL

Rektor Vuxenutbildningen

KL

17:31, 17:32
17:33 SL
17:31
17:34 SL
17:7 SL
17:31
17:34 SL

Tjänsteman

Lagrum
17:35

Delegat
Rektor Vuxenutbildningen

18:8 SL

Barn- och utbildningschef

Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef

1.18
1.18.1

Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
Besluta om en elev, som inte gått i grundsärskolan, ska tas emot i
gymnasiesärskolan

1.19
1.19.1

Utbildning på program i gymnasiesärskolan
Avge yttrande i egenskap av hemkommun till mottagande kommun

19:13 SL

Tjänsteman

1.19.2

Besluta om skolskjuts i hemkommunen

19:20 SL

Tjänsteman

1.19.3

Besluta om skolskjuts i en annan kommun än hemskommunen

19:21 SL

Tjänsteman

1.19.4

Träffa överenskommelse med mottagande kommun om interkommunal

19:22 SL

Barn- och utbildningschef

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Vidaredelegation
från BoU-chef
Fristående
Kommunal

FL
FL
KL
FL

Anm.

Besvär
FL

FL

Vidaredelegation
från BoU-chef
Vidaredelegation
från BoU-chef
Vidaredelegation
från BoU-chef

FL
FL
KL

DELEGATIONSORDNING
Datum

2015-09-28
Rev.2017-08-11
Rev.2017-11-20

Diarienummer

BUN 2015/186

Sida

16 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN

1.19.5
1.19.6
1.19.7
1.19.8

1.19.9
1.20
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.20.7
1.20.8
1.20.9
1.20.10

ersättning
Ansöka hos Regeringen eller den myndighet, som Regeringen uppdragit åt, att
besluta om vilken ersättning som mottagande kommuns gymnasiesärskola ska
erhålla i interkommunal ersättning
Besluta om grundbelopp till fristående gymnasiesärskola som tar emot en elev
från Höörs kommun
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående gymnasiesärskola eller om
särskilt stöd till elev i kommunal gymnasiesärskola, som har ett omfattande
behov av särskilt stöd
Besluta om tilläggsbelopp till elev i fristående gymnasiesärskola som ska
erbjudas modersmålsundervisning
Beslut
Besluta om skolskjuts till fristående gymnasiesärskola
Kommunal Vuxenutbildning
Besluta att elev inte får fullfölja utbildningen
Besluta om en elev på grund av särskilda skäl ånya ska beredas kommunal
vuxenutbildning
Besluta att en sökande ska tas emot i sökt utbildning
Avge yttrande till annan huvudman
Besluta om att ta emot en elev från annan kommun
Besluta om interkommunal ersättning
Avge yttrande till annan huvudman om att hemkommunen åtar sig att svara
för kostnaderna för den sökandes utbildning
Besluta om att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning
Besluta om att en elev ska tas emot till Vuxenutbildningens utbildning på
gymnasial nivå
Besluta om att en elev ska antas till Vuxenutbildningens Utbildning på
gymnasial nivå

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

19:22 SL

Barn- och utbildningschef

19:25
19:26 SL
19:25
19:27 SL
18:15 SL
19:25
19:27 SL

Tjänsteman

Lagrum
19:28 SL

Delegat
Tjänsteman

20:9, 2 st SL
20:9, 3 st SL

Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen

ÖKN
ÖKN

20:13 SL
20:14, 1 st SL
20:14. 2 st SL
20:15 SL
20:21 SL

Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen

ÖKN

20:21, 3 st SL
20:22 SL

Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen

ÖKN
ÖKN

20:23 SL

Rektor Vuxenutbildningen

Barn- och utbildningschef

Vidaredelegation
från BoU-chef
Fristående
Kommunal

Barn- och utbildningschef

FL
FL
KL
FL

Anm.
Vidaredelegation
från BoU-chef

Besvär
KL

SÖN
KL

Detta beslut går ej
att överklaga
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1.20.11

Besluta om läsårstider för nämndens Vuxenutbildning

Rektor Vuxenutbildningen

KL

Beslut

Lagrum

Delegat

1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4

Särskild utbildning för vuxna
Avge yttrande till annan huvudman
Besluta om att ta emot sökande
Besluta att en elev inte får fullfölja utbildningen
Besluta om en elev på grund av särskilda skäl ånyo ska beredas särskild
utbildning för vuxna

21:7, 1 st SL
21:7, 3 st SL
21:9, 2 st SL
21:9, 3 st SL

Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen

ÖKN
ÖKN
ÖKN

1.22
1.22.1
1.22.2
1.22.3
1.22.4
1.22.5

Utbildning i svenska för invandrare
Besluta att elev ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg
Besluta om en person ska tas emot till utbildningen
Besluta att en elev inte får fullfölja utbildningen
Besluta om att på nytt bereda elev utbildning i svenska för invandrare
Besluta om rätt till prestationsinriktad stimulansersättning till elev inom
utbildning i svenska för invandrare
Besluta om återbetalningsskyldighet därest mottagaren av den
prestationsinriktade stimulansersättningen erhållit denna på felaktiga grunder
eller med ett för högt belopp
Besluta om att en elev ska få genomgå utbildning i svenska för invandrare hos
annan huvudman samt efter överläggning med huvudmannen besluta om
vilken ersättning som denne ska erhålla

22:5 SL
22:15 SL
22:16, 2 st SL
22:17 SL
SFS 2010:538

Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen

KL
ÖKN
ÖKN
ÖKN
FL

SFS 2010:538

Rektor Vuxenutbildningen

FL

1.22.6
1.22.7

Beslut
1.23
1.23.1

Entreprenad och samverkan
Handla upp vissa kurser i den Kommunala vuxenutbildningen på entreprenad

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Anm.

Besvär

Rektor Vuxenutbildningen

Lagrum

Delegat

Rektor Vuxenutbildningen

Anm.

Besvär
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1.24
1.24.1
1.24.2
1.24.3
1.24.4
1.24.5

Särskilda utbildningsformer
Besluta om bidrag till huvudman för en godkänd internationell skola på
grundskolenivå
Besluta om bidrag till huvudman för en godkänd internationell skola på
gymnasienivå
Besluta om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats
Besluta om att ett skolpliktigt barn får medges att fullgöra skolplikten på annat
sätt än som anges i skollagen
Besluta att medgivandet att ett skolpliktigt barn får medges att fullgöra
skolplikten på annat sätt än som anges i skollagen ska återkallas

1.25
1.25.1

Annan pedagogisk verksamhet
Besluta om grundbelopp till fristående huvudman

1.25.2

24:4 SL

Barn- och utbildningschef

KL

24:5
24:6 SL
24:20
24:21 SL
24:23 SL

Barn- och utbildningschef

KL

Rektor i hemskolan

KL

Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningschef

FL

24:24 SL

Tjänsteman

1.25.3

Besluta om tilläggsbelopp till barn hos fristående huvudman eller om särskilt
stöd i kommunal pedagogisk omsorg, som har ett omfattande behov av
särskilt stöd
Besluta om bidrag till öppen fritidsverksamhet

25:11
25:12 SL
25:11
25:13 SL
25:2 SL
25:15 SL

1.26
1.26.1

Tillsyn
Besluta om föreläggande

26:10 SL

Arbetsutskottet

1.26.2
1.26.3
1.26.4
1.26.5

Beslut
Besluta om anmärkning
Besluta om att återkalla ett godkännande eller ett beslut eller rätt till bidrag
Besluta om tillfälligt verksamhetsförbud då beslutet inte kan avvaktas
Besluta att ett föreläggande enligt kap 26 SL ska förenas med vite

Lagrum
26:11 SL
25:13 SL
26:18 SL
26:27 SL

Delegat
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
BUN:s ordförande
Arbetsutskottet

Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2011-10-27, § 123
Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2013-04-22, § 52, 2015-09-28 § 137

Barn- och utbildningschef
Tjänsteman

FL

Vidaredelegation
från BoU-chef
Fristående
Kommunal

FL

Vidaredelegation
från BoU-chef

FL

FL
KL

KL
Anm.

Besvär
KL
FL
FL

DELEGATIONSORDNING
Datum

2015-09-28
Rev.2017-08-11
Rev.2017-11-20

Diarienummer

BUN 2015/186

Sida

19 (23)

BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN

1.29
1.29.1
1.29.2

Skollagens Övriga bestämmelser
Besluta om elevs rätt till utbildning eller annan verksamhet till följd av EUrätten
Betala ut ersättning till kostnader för elevens utbildning

2.

Barn- och utbildningsnämndens delegeringar i personalfrågor

2.1
2.2
2.3
2.4

2.7

Anställa eller entlediga rektorer
Anställa eller entlediga förskolechef
Anställa eller entlediga rektor tillika förskolechef
Anställa eller entlediga personal i förskoleklass, fritidshem, grundskola,
grundsärskola och nämndens vuxenutbildning
Anställa eller entlediga personal inom modersmålsundervisning
Anställa eller entlediga personal i förskola eller annan pedagogisk omsorg som
erbjuds i stället för förskola och fritidshem
Anställa eller entlediga personal i nämndens centrala resursteam

2.8

Anställa eller entlediga personal i sektorsstaben

2.5
2.6

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

Beslut
Säga upp tillsvidareanställd personal på grund av arbetsbrist eller personliga
skäl
Besluta om att anställd ska tilldelas en varning eller få ett löneavdrag
Besluta om att en anställd ska stängas av från sin anställning
Besluta om att en anställd ska omplaceras
Besluta om att en anställd ska medges förkortad uppsägningstid
Besluta i frågor rörande bisysslor
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29:2, 2 o 3 st
SL
29:17 SL

Tjänsteman
Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef
Vidaredelegation
från BoU-chef

ÖKN

Anm.

Besvär

KL

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Rektor
Ansvarig chef
Förskolechef
Chef för centrala
resursteamet
Barn- och utbildningschef
Lagrum

Delegat
Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef
Närmaste chef
Närmaste chef i samråd
med personalkontor
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3.

Barn- och utbildningsnämndens övriga delegeringar

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Ekonomi
Besluta om avvikelser från gällande avgiftsbestämmelser
Fullfölja krav till tingsrätt och kronofogdemyndighet
Teckna hyresavtal

3.1.4
3.1.5

Utse beslutsattestanter och ersättare
Besluta om en förhöjd platsgaranti för förskola och fritidshem överstigande 12
timmars garanterat öppethållande per verksamhetsdag
Tilldelningsbeslut i samordnad nämndövergripande upphandling som ej avser
upphandling av externa skolskjutsar
Upphandling och försäljning av lös egendom, investeringar och externa
tjänster utan beloppsgräns
Upphandling och försäljning av lös egendom, investeringar och externa
tjänster till ett belopp om högst 10 basbelopp i varje enskilt fall inom
budgetram
Upphandling och försäljning av lös egendom, investeringar och externa
tjänster till ett belopp om högst 5 basbelopp i varje enskilt fall inom budgetram

3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10

Beslut
Tilldelningsbeslut om upphandlingar av externa skolskjutsar
Besluta om att förlänga gällande skolskjutsavtal i den omfattning som det
aktuella avtalet medger
Besluta om att avbryta upphandlingar av skolskjutsar
Besluta att avbryta övriga nämndsövergripande upphandlingar
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Arbetsutskott
Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef
Arbetsutskott

Avser enbart
förhyrning av
verksamhets-lokaler
Se BUN 2009-11-30,
§99

Arbetsutskott
Arbetsutskott
Barn- och utbildningschef /
Biträdande barn- och
utbildningschef
Rektor/ Förskolechef/
Måltidschef
Lagrum

Delegat
Arbetsutskott
Arbetsutskott
Arbetsutskott
Arbetsutskottet

Anm.

Se 3.1.9 vad gäller
skolskjuts

Besvär
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3.2
3.2.1

Förvaltningsrättsliga frågor
Avge yttrande till förvaltningsrätten i Malmö över överklagat beslut som
fattats med stöd av
- barn- och utbildningsnämndens delegation

Delegat och i
förekommande fall
arbetsutskottet

- skolförfattningarnas delegation till rektor/förskolechef
3.2.2

3.2.3
3.2.4

3.2.5

3.2.6
3.2.7

Rektor / Förskolechef
Arbetsutskottet

Begära prövningstillstånd och överklaga hos Kammarrätten sådant beslut i
förvaltningsrätten som gått delegat emot och som fattats med stöd av
- barn- och utbildningsnämndens delegation
- barn- och utbildningsnämndens delegation om beslut om
prestationsbaserad stimulansersättning inom svenska till invandrare
- skolförfattningarnas delegation till rektor/förskolechef
Begära prövningstillstånd och överklaga hos Högsta Förvaltningsrätten beslut
som gått barn- och utbildningsnämnden, nämndens arbetsutskott eller delegat
emot i Kammarrätten
Avge yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd i ärende som blivit
överklagat där
Beslut
Avge yttrande till statlig tillsynsmyndighet i ärende där enskild har anmält
barn- och utbildningsnämnden i egenskap av huvudman för
enheten/verksamheten

Föra barn- och utbildningsnämndens talan i mål och ärenden inför domstol och
annan myndighet
Befullmäktigande av ombud att föra barn- och utbildningsnämndens talan
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Arbetsutskottet
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor / Förskolechef
Arbetsutskottet

Lagrum

Se punkt 23:3 o 22:4

Delegat

Den delegat som
fatta det överklagade beslutet

Delegat
BUN:s ordförande med
kontrasignering av BUNchef

Anm.
Med statlig
tillsynsmyndighet
avses bl a Skolinspektionen, BEO,
JO, Social-styrelsen,
AMV, DO

Barn- och utbildningschef
Barn- och utbildningschef

Besvär
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inför domstol och annan myndighet
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

3.3.8

3.3.9
3.3.10

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
Besluta med stöd av 12 kap.3 § OSL om sekretess i förhållande till
vårdnadshavare
Besluta med stöd av 21 kap.1 § OSL att ej lämna ut uppgift i allmän handling
eller del av denna om enskilds hälsa och sexualitet
Besluta med stöd av 23 kap 1 § OSL att ej lämna ut uppgift i allmän handling
eller del av denna i förskoleverksamheten
Besluta med stöd av 23 kap. 2 § OSL att ej lämna ut uppgift i allmän handling
eller del av denna i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola
Besluta med stöd av 23 kap. 3 § OSL att ej lämna ut uppgift i allmän handling
eller del av denna i gymnasieskolan
Besluta med stöd av 23 kap. 3 § OSL att ej lämna ut uppgift i allmän handling
eller del av denna i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna
och utbildning i svenska för invandrare
Besluta med stöd av 23 kap. 5§ OSL att ej lämna ut uppgift i allmän handling
eller del av denna i fritidshem
Beslut
Besluta med stöd av 23 kap. §§ 2-3 att ej lämna ut uppgift i allmän handling
eller del av denna som hänför sig till
- psykologisk undersökning eller behandling samt om enskilds personliga
förhållanden hos psykolog
- enskilds personliga förhållanden hos skolkurator
Besluta med stöd av 23 kap. 3 § att ej lämna ut uppgift i allmän handling eller
del av denna som hänför sig till enskilds personliga förhållanden
Att i andra fall än som avses i punkterna 3.3.1-3.3.9 besluta att ej lämna ut
uppgift i handling eller del av handling
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Barn- och utbildningschef
Nämndens samordnande
skolsköterska
Förskolechef
Rektor
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor Vuxenutbildningen
Rektor
Lagrum

Delegat

Anm.

Skolpsykolog
Skolkurator
Studie- och yrkesvägledare
Barn- och utbildningschef

Ex.vis beslut i upphandlingsärenden,
31 kap. 16 §

Besvär
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3.4
3.4.1
3.4.2

1Endast

Skolskjutsning
Fastställa turlista för elev i den kommunala förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, som enligt skollagen, SFS 1991:1110, SFS 1970:340 och
kommunalt regelverk har rätt till skolskjuts
Anvisa hållplats för elev i den kommunala förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, som enligt skollagen, SFS 1991:1110, SFS 1970:340 och
kommunalt regelverk har rätt till skolskjuts
beslut enl 11 kap 31§ första stycket, 2 Endast beslut enl 11 kap 32§ första stycket
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Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL

Tjänsteman

Vidaredelegation
från BoU-chef

KL

