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Allmänna förutsättningar  
Delegering av beslutanderätt avlastar utbildningsnämnden (UN) de enkla, ofta rutinmässiga 
besluten och skapar ökat utrymme för ärenden av större vikt. Delegeringen skapar också 
förutsättningar för en snabbare handläggning gentemot sökanden av olika tillstånd, till 
exempel bygglov. 
 
UN måste ”äga” beslutanderätten för att kunna delegera den. Av UN:s reglemente framgår 
nämndens uppgifter. 
 
Med delegering menas att UN överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald, ett 
utskott eller en anställd i kommunen.  
 
De juridiska förutsättningarna för UN:s möjlighet att delegera beslutanderätt följer av 6 kap 
37-39 §§ i kommunallagen (KL) som reglerar delegering inom en nämnd. I 
speciallagstiftningen finns i vissa fall speciella bestämmelser för delegering. 
 
I förslaget till delegationsordning har ett antal ärendetyper samlats, men UN kan också besluta 
om delegation i en viss fråga enligt särskilt beslut. Beslut som fattas av utan delegering i 
ärendet saknar som regel rättslig verkan, det vill säga att beslutet inte gäller.  
  
Beslut som är fattade med stöd av delegationsordningen, delegation i ett visst bestämt ärende  
eller delegation med stöd av speciallagstiftning har samma rättsliga verkan som om det skulle 
ha fattats av UN.  
 
UN kan inte ändra eller återkalla ett beslut som har fattats med stöd av delegation, dock kan 
UN när som helst besluta om att återkalla delegerad beslutanderätt antingen generellt eller i 
ett viss ärende.  
 
KL:s regler om jäv ska beaktas både vid delegeringen och när delegaten handlägger ärenden. 
Reglerna återfinns i KL 6 kap 28-32 §.  
 
Notera: Det är inte tillåtet att överlämna beslutanderätt till en grupp tjänstemän eller till 
förtroendevalda och tjänstemän tillsammans. 
 

Avgränsning av delegats beslutanderätt  
En delegats beslutanderätt är begränsad till det egna verksamhetsområdet, av lagstiftning och 
av eventuella särskilda, av UN:s beslutade begränsningar.    
 
Enligt KL 6 kap 38 § får inte beslutsrätten delegeras i följande slag av ärenden:  
 
• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
• framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
• ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt,  
• ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller  
• ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
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För samtliga beslut som fattas med stöd av delegation gäller att besluten ska följa, av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utbildningsnämndens beslutade styrdokument 
samt ligga inom budgeterad ram för den verksamhet beslutet gäller. 
 
Gällande lagstiftning ska givetvis också följas. 
 

Medicinskrättslig delegering 
Utanför KL:s bestämmelser om delegering faller bestämmelserna om medicinskrättlig 
delegering. Det innebär att en befattningshavare med viss formell kompetens inom den 
kommunala hälso- och sjukvården överför arbetsuppgifter till annan som har en reell men 
saknar formell kompetens (lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område) 
(SFS 1998:531). 
 

Delegats rätt/skyldighet att inte fatta beslut 
Delegat som av frånvaro eller av andra särskilda skäl inte anser sig kunna fatta beslut (till 
exempel vid jäv eller att hen anser ärendet vara av principiell beskaffenhet) ska överlämna 
ärendet till UN/utskott för beslut. Vid vidaredelegation ska ärendet i stället överlämnas till 
den som lämnar vidaredelegationen (kommunchefen/sektorchef).   
 

Ersättare för delegat  
Där det för en delegat utses en ersättare i händelse av frånvaro äger denne ersättare samma 
rätt att fatta delegationsbeslut och samma skyldigheter som ordinarie delegat. 
 

Brådskande ärenden  
UN får enligt KL 6 kap 37 § uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden 
som är så brådskande att UN:s beslut inte kan avvaktas. Ärenden som avgörs med den här 
bestämmelsen ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. I förslaget till 
delegationsordning lämnas sådan rätt till UN:s ordförande. I speciallagstiftningen finns också 
bestämmelser om beslut i brådskande ärenden. Speciallagstiftningens bestämmelser går före 
KL:s. 
  

Skillnad mellan verkställighet och delegation 
Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från UN till delegaten. Föreligger 
ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om ren verkställighet. I sådana ärenden 
saknas utrymme för självständiga bedömningar. Frågor hur man ska hantera ärendet är då 
redan bestämt i lagstiftning, kommunens upprättade regler, avtal eller andra styrdokument  
(exempel: Att debitera avgift utifrån en beslutad taxa är verkställighet). 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Enligt KL 6 kap 35 § ska delegeringsbeslut anmälas till styrelsen på det sätt nämnden 
bestämmer. När anmälan protokollförs blir beslutet anslaget med en fastslagen besvärstid. Det 
är en förutsättning för att det ska vinna laga kraft sett utifrån KL:s bestämmelser. 
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Vissa beslut enligt speciallagstiftningen vinner laga kraft oberoende av anslag av protokoll. 
Besvärstiden bestäms då utifrån när sökande har tagit del av beslutet. I dessa ärenden har 
delegationsanmälan karaktären av uppföljningsinstrument av förvaltningens arbete. 
 
Delegeringsbeslut ska anmälas till utbildningsnämnden vid det sammanträde som infaller 
närmast efter det att beslutet fattats.   
 

Vidaredelegation och anmälan av beslut fattade genom 
vidaredelegation 
UN får besluta, enligt KL 7 kap 5-7 §§, att en förvaltningschef som erhållit delegation ges rätt 
att vidaredelegera beslutanderätten till en annan anställd inom kommunen. I Färgelanda 
kommun är Kommunchefen förvaltningschef för hela kommunförvaltningen och den ende 
som har rätt att fatta beslut om vidaredelegering förutsatt att UN medgett den rätten. 
 
Ett beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommunchefen/ 
förvaltningschefen. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för denne att vidareanmäla beslutet 
till UN, dock kan nämnden ställa sådana krav som villkor för att medge vidareredelegering. 
Vidaredelegation får bara ske i ett led. 
 
Beslut med stöd av kommunchefens/sektorchefens vidaredelegering ska anmälas till 
styrelsen/nämnden vid det sammanträde som infaller närmast efter det att beslutet fattats. 
 

Firmateckning och Undertecknande av handlingar  
I UN:s reglemente stadgas att ”Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av 
utbildningsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste 
vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 
utbildningsnämnden vem som skall underteckna handlingar.” 
 
Utbildningsnämndens ordförande bemyndigas att teckna utbildningsnämndens firma inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde i de fall besluten inte är delegerade. Sektorchefen 
kontrasignerar om nämnden inte har bestämt annat. 
 
I den delegerade beslutanderätten ingår att underteckna de handlingar som behövs för att 
fullgöra handläggningen till exempel avtal och eventuella fullmakter.  
 
Vid verkställighetsbeslut undertecknas eventuella handlingar av sektorchefen eller 
handläggande tjänsteman efter överenskommelse med sektorchefen. 
 

Fullmakter  
Den som utfärdar en fullmakt ska ha mandat att agera/besluta i ärendet. Vid delegerad 
beslutanderätt ingår att utfärda de fullmakter som kan behövas för att handlägga ärendet.  
I de ärenden UN själv beslutar om är beslut om att godkänna fullmakter delegerat till UN:s 
ordförande i förslaget till delegationsordning. 
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Överklaganden  
Varje kommunmedlem kan få lagligheten av UN:s beslut prövad genom att överklaga beslutet 
hos förvaltningsrätten enligt KL 13 kap. Vid överklaganden enligt KL kan aldrig lämpligheten 
av ett beslut prövas och domstolen upphäver bara beslut om överklagandet bifalls. 
 
I beslut fattade med stöd av speciallagstiftning, myndighetsutövning, med särskilda 
bestämmelser gäller andra förutsättningar vid överklaganden. I dessa ärenden kan domstolen 
fatta ett annat beslut än det nämnden har gjort – prövar lämpligheten. Särskild 
besvärshänvisning kan bli aktuell. Delegat har att ombesörja att besvärshänvisning lämnas.  
 
Bestämmelserna om överklagande gäller oavsett om beslutet fattats av UN eller av annan med 
stöd av delegation. 
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Nr Politiskt 
organ

Ärende Lag, föreskrift 
etc

Lagrum Delegat Vidare-
delegeras

Anmärkning

UN Sektorsövergripande 
UN Besluta i ärende som är så brådskande att styrelsens 

beslut inte kan avvaktas
KL 6 kap 36 § UN ordförande, vice 

ordförande
Anmäls på nästkommande 
sammanträde

UN Besluta att avsluta öppna men inaktuella ärenden UN ordförande
UN Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför 

domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag

Kommunchef JA

UN Lämna yttrande, redovisningar till myndighet i 
ärende som inte är av principiell karaktär

Sektorchef Barn och 
utbildning

T ex Svar på Anmälan till 
Skolinspektionen

UN Besluta om rättelse av skrivdel och liknande FvL 36 § Den som fattat 
ursprungsbeslutet

Redaktionella rättningar är verkställighet

UN Beslut om rättelse av beslut FvL 36 § Den som fattat 
ursprungsbeslutet

UN Ompröva beslut som fattats med stöd av delegation FvL 37-39 §§ Den som fattat 
ursprungsbeslutet 

UN Beslut om skrivelse om överklagande skett i rätt tid 
och avvisning av överklagande som kommit in för 
sent

FvL 45-46 §§ Den som fattat 
ursprungsbeslutet

Förtroendevalda i nämnden

UN Besluta om förtroendevald i UN:s deltagande i 
kurser/konferens 

UN ordförande

Utlämnande av handlingar

UN Besluta om att lämna ut/avslå begäran om 
utlämnande av allmän handling/uppgift ur allmän 
handling till enskild eller annan myndighet samt 
formulera villkor i samband med utlämnande till 
enskild

TF, OSL, KL 2 kap 12-
14 §§,  6 
kap  och 10 
kap 14 §, 7 
kap 16 §

Sektorchef Barn och 
utbildning

JA Vidaredelegerad 
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Nr Politiskt 
organ

Ärende Lag, föreskrift 
etc

Lagrum Delegat Vidare-
delegeras

Anmärkning

UN Besluta om att lämna ut allmän handling som rör 
enskilds förhållande, till enskild eller annan 
myndighet, där den enskilde har samtyckt till att 
handlingen lämnas ut

OSL 12 kap 2 § 
1-2 st, 19 
kap, 21 
kap, 23 
kap, 25 
kap, 26 
kap, 31 kap 
15-16 §§, 
34 kap 6 §, 
39 kap, 40 
kap

Sektorchef Barn och 
utbildning

JA Vidaredelegerad                                        
Lagrum utifrån uppgiftsområde som 
begärs ut

UN Besluta om att lämna ut uppgifter ur personregister 
till statliga myndigheter för forskningsändamål

SoL 12 kap 6 § Sektorchef Barn och 
utbildning

JA Vidaredelegerad 

UN Ansökan statsbidrag
UN Rätt att ansöka om statsbidrag inom resp  

ansvarsområde
Sektorchef Barn och 
utbildning

JA Vidaredelegerad 

UN Tilläggsbelopp enligt Skollagen
UN Besluta om tilläggsbelopp till elev vid fristående 

enheter
SL Sektorchef Barn och 

utbildning
JA Vidaredelegerad 

VGR Ansvar inom delar av hälso- och sjukvårdslagens 
område - SOSFS 1997:14

VGR Självständigt utföra och göra medicinska 
ställningstagande till vaccinationer enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:22) om 
vaccination av barn

SOSFS 1997 14 Skolsköterska Delegerat från Närhälsans VC, 
Färgelanda av distriktsläkare (dnr 2016-
498) / Skolläkare
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Nr Politiskt 
organ

Ärende Lag, föreskrift 
etc

Lagrum Delegat Vidare-
delegeras

Anmärkning

VGR Vid behov självständigt behandla 
överkänslighetsreaktioner enligt skolläkarens 
skriftliga instruktioner

SOSFS 1997 14 Skolsköterska Delegerat från Närhälsans VC, 
Färgelanda av distriktsläkare (dnr 2016-
498) / Skolläkare

VGR Utifrån skolläkarens generella ordination utdela 
läkemedel vid behov

SOSFS 1997 14 Skolsköterska Delegerat från Närhälsans VC, 
Färgelanda av distriktsläkare (dnr 2016-
498) / Skolläkare

UN Fristående förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg

UN Besluta om tillsyn SL 26 kap 4 § Sektorchef Barn och 
utbildning

Anordnande av tillsyn enligt regelverk. 
Anmälan anmäls som delegationsbeslut

UN Förskola, fritidshem, barnomsorg
UN Besluta om mottagande av elev från annan kommun 

(fritidshem)
SL 14 kap 10 § Rektor inom resp 

ansvarsområde
Efter beslut från barnets hemkommun 
om att de betalar

UN Besluta om anvisning av plats i fritidshem SL 14 kap 4 § 
och 10 §

Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om anvisning av plats i fritidshem då barnet 
är i behov av särskilt stöd och beslut om särskild 
placering med anledning av stöd 

SL 14 kap 6 § Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om elevgruppernas storlek och 
sammansättning (fritidshem) 

SL 14 kap 9 § Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Överenskommelse med annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot Färgelandabarn 

SL 8 kap 12-
13 §§

Sektorchef Barn och 
utbildning

Om det finns särskilda skäl
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Nr Politiskt 
organ

Ärende Lag, föreskrift 
etc

Lagrum Delegat Vidare-
delegeras

Anmärkning

UN Besluta om mottagande av elev från annan kommun 
(förskola, pedagogisk omsorg) 

SL 8 kap 13 § Förskolechef inom resp 
ansvarsområde

Efter beslut från barnets hemkommun 
om att de betalar

UN Besluta om anvisning av plats i förskola SL 8 kap 14-
15 §§

Förskolechef inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om nedsättning eller befrielse från avgift för 
plats i förskoleverksamhet 

SL 8 kap 16 § Sektorchef Barn och 
utbildning

UN Besluta om anvisning av plats i förskola inom 
kommunen då barnet är i behov av särskilt stöd 

SL 8 kap 7 § Förskolechef inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om barngruppernas storlek och 
sammansättning (förskola) 

SL 8 kap 8 § Förskolechef inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om tillfällig stängning av hel eller del av 
fritidshem till och med fyra dagar och 
sommarstängning 

Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om förskoleplats i annan kommun SL 8 kap 13 § Sektorchef Barn och 
utbildning

UN Besluta om tillfällig stängning av hel eller del av 
förskola till och med fyra dagar och 
sommarstängning 

Förskolechef inom resp 
ansvarsområde

UN Förskoleklass
UN Lämna yttrande vid överklagande av beslut kring 

mottagande och placering
SL 28 kap 4 § 

och 6 §
Rektor Beslutet får överklagas till Skolväsendets 

överklagandenämnd om det innebär att 
kommunen frångår elevens 
vårdnadshavares önskemål p g a att den 
önskade placeringen skulle medföra att 
betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen

UN Besluta om mottagande av barn från annan 
kommun

SL 9 kap 13 § Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om mottagande av barn från annan 
kommun. Yttrande vid överklagande

SL 9 kap 13 § Sektorchef Barn och 
utbildning

Efter yttrande från hemkommunen
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Nr Politiskt 
organ

Ärende Lag, föreskrift 
etc

Lagrum Delegat Vidare-
delegeras

Anmärkning

UN Besluta om mottagande av barn i förskoleklass 
tidigare än höstterminen det år barnet fyller sex år

SL 9 kap 5 § Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Grundskola och grundsärskola
UN Besluta om undervisning kring olycksrisk vid 

skolskjutsning
Förordn om 
skolskjutsn

2 § Rektor inom resp 
ansvarsområde

Ska utföras av bussbolag enligt avtal

UN Besluta om läsårstider och timplan SL 10 kap 5 § Sektorchef Barn och 
utbildning

UN Lämna yttrande över elevs skolgång i annan 
kommuns grundskola eller grundsärskola

SL 10 kap 24-
25 §§, 11 
kap 24-25 
§§

Sektorchef Barn och 
utbildning

UN Besluta om mottagande av elev från annan kommun 
i kommunens grundskola eller grundsärskola

SL 10 kap 25-
28 §§, 11 
kap 25-27 
§§

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Ska avse visst läsår. Om det finns 
särskilda skäl eller i annat fall. Efter 
yttrande från barnets hemkommun

UN Besluta om mottagande av elev från annan kommun 
i kommunens grundskola eller grundsärskola samt 
Yttrande vid överklagande

SL 28 kap 12 § Sektorchef Barn och 
utbildning

Frågan om mottagande i grundsärskolan 
prövas av hemkommunen. Beslutet får 
överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd

UN Besluta att avslå begäran om placering vid viss skola 
inom kommunen

SL 10 kap 30 § Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta att avslå begäran om placering vid viss skola 
inom kommunen samt Yttrande vid överklagande

SL 10 kap 30 
§, 28 kap 
12 §

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Beslutet får överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd

UN Besluta om placering av elev vid skolenhet 
(grundskola eller grundsärskola) 

SL 10 kap 30 
§, 11 kap 
29 §

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Beslutet får överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd om det innebär att 
kommunen frångår elevens 
vårdnadshavares önskemål på grund av 
att den önskade placeringen skulle 
medföra att betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen eller - det är nödvändigt 
med hänsyn till övriga elevers trygghet 
och studiero
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Nr Politiskt 
organ

Ärende Lag, föreskrift 
etc

Lagrum Delegat Vidare-
delegeras

Anmärkning

UN Besluta om placering av elev vid skolenhet 
(grundskola eller grundsärskola) samt Yttrande vid 
överklagande

SL 10 kap 30 
§, 11 kap 
29 §, 28 
kap 12 §

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Beslutet får överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd om det innebär att 
kommunen frångår elevens 
vårdnadshavares önskemål på grund av 
att den önskade placeringen skulle 
medföra att betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen eller - det är nödvändigt 
med hänsyn till övriga elevers trygghet 
och studiero

UN Beslut om att en elev inte har rätt att gå kvar på den 
skolenhet (grundskola eller grundsärskola) där 
eleven blivit placerad

SL 10 kap 31 
§, 11 kap 
30 §

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Beslutet för överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd

UN Besluta om att en elev inte har rätt att gå kvar på 
den skolenhet (grundskola eller grundsärskola) där 
eleven blivit placerad samt Yttrande vid 
överklagande

SL 10 kap 31 
§, 11 kap 
29 §, 28 
kap 12 §

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Beslutet för överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd

UN Besluta om skolskjuts till fristående grundskola inom 
kommunen

SL 10 kap 40 § Sektorchef Barn och 
utbildning

JA Vidaredelegerad 

UN Besluta om anordnande av modersmålsundervisning SL 10 kap 7 § Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om en elev som tas i emot i grundsärskolan 
huvudsakligen ska läsa ämnen eller ämnesområden 
det vill säga om elev i grundsärskolan ska gå 
inriktningen träningsskola

SL 11 kap 3 § 
och 8 §

Rektor (särskola) Avser beslut som huvudman för 
utbildningen och gäller såväl 
Färgelandabarn som barn från annan 
kommun i kommunens grundsärskola. 
För elev i annan huvudmans skola 
besluter den huvudmannen

ÄNDRING UN Besluta om skolskjuts i annan kommun än 
hemkommunen (grundsärskola)

SL 11 kap 32 § Sektorchef Barn och 
utbildning

JA Vidaredelegerad 

UN Besluta om skolstart vid åtta års ålder (uppskjuten 
skolplikt)

SL 7 kap 10 § Rektor inom resp 
ansvarsområde
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UN Besluta om skolpliktens senare/tidigare upphörande SL 7 kap 13-
14 §§

Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Beslut om rätt att slutföra skolgången SL 7 kap 15-
16 §§§

Rektor inom resp 
ansvarsområde

UN Besluta om skolskjuts på grund av särskilda skäl SL 10 kap 32 
§, 11 kap 
31 §

Sektorchef Barn och 
utbildning

JA Vidaredelegerad 

UN Besluta om att ställa in undervisning för att hindra 
spridning av smittsam sjukdom eller på grund av 
annan tvingande omständighet

Rektor Efter samråd med sektorchef Barn och 
utbildning eller kommunchef (i dennes 
frånvaro)

UN Besluta om samverkansavtal om 
gymnasieutbildningar

SL 15 kap 30 § Sektorchef Barn och 
utbildning

UN Besluta om avtal om utbildning anordnad av annan 
huvudman inklusive avtal om tilläggsbelopp och 
introduktionsprogram

SL 16 kap 50-
51 §, 54-55 
§§, 17 kap 
22-27 §§, 
29-36 §§

Rektor med ansvar för 
vuxenutbildning

UN Besluta om avstängning i viss obligatoriska 
skolformer

SL 5 kap 14-
16 §§

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Dokumenteras. Informationsskyldighet 
till huvudman och socialtjänst

UN Besluta om mottagande av elev i gymnasiesärskolan SL 18 kap 8 §, 
9 §

Sektorchef Barn och 
utbildning

Gymnasiesärskolan finns från 2013 ej i 
kommunen
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UN Skolplikt, Rätt till utbildning, Särskilda 
utbildningsformer

UN Anordna särskild undervisning för elever i 
grundskolan, grundsärskolan; på sjukhus eller 
motsvarande institution

SL 24 kap 17-
19 §§

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Avser elev som på grund av sjukdom 
eller liknande skäl under längre tid inte 
kan delta i vanligt skolarbete. Särskild 
undervisning anordnas av den kommun 
där institutionen är belägen

UN Anordna särskild undervisning för elever i 
grundskolan, grundsärskolan; i hemmet eller på 
annan lämplig plats

SL 24 kap 20-
22 §§

Rektor inom resp 
ansvarsområde

Avser elev som på grund av sjukdom 
eller liknande skäl under längre tid inte 
kan delta i vanligt skolarbete. Särskild 
undervisning anordnas av den som är 
huvudman för den utbildning som 
eleven annars deltar i

UN Besluta om rätt till utbildning för den som anses som 
bosatt i Sverige enligt 29 kap 2 §. Överklagande: 
Yttrande vid överklagande

SL 29 kap 2-4 
§§, 28 kap 
12 §, 13 §

Rektor, handläggare för 
antagning gymnasium

Avser utbildning och annan verksamhet 
enligt SL. Beslut som har sin grund i 
tillämpningen av medlemskaet i EU och 
EU-rätten kan överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd

UN Besluta om uppskjuten skolplikt. Överklagande: 
Yttrande till överklagande

SL 7 kap 10 §, 
28 kap 12 §

Rektor Beslutet för överklagas Skolväsendet 
överklagandenämnd

UN Besluta om förlängning av skolplikten. 
Överklagande: Yttrande till överklagande

SL 7 kap 13 §, 
28 kap 12 §

Rektor Avser hemkommunens beslut. Rektor i 
den skola där eleven är inskriven 
beslutar för elev i kommunens skola. 
Verksamhetschefen beslutar för elev i 
annan huvudmans skola. Beslutet för 
överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd
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UN Se till att skolpliktiga barn som inte går i kommunens 
grundskola eller särskola på något annat sätt får 
föreskriven utbildning

SL 7 kap 21 § Rektor

UN Se till att elev i kommunens grundskolor och 
grundsärskola fullgör sin skolutbildning

SL 7 kap 22 § Rektor

UN Besluta om mottagande av barn i grundsärskola. 
Besluta om det finns synnerliga skäl med hänsyn till 
barnets bästa, att ett barn ska tas emot i 
grundsärskolan, utan barnets vårdnadshavares 
medgivande. Överklagande: Yttrande vid 
överklagande

SL 7 kap 5 § Sektorchef Barn och 
utbildning

Avser hemkommunens prövning av om 
ett barn ska tas emot i särskolan under 
sin skolpliktstid. Beslut ska föregås av 
utredning. Beslut får överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd. För 
en inflyttad elev som folkbokförs i 
Färgelanda kommun ska frågan om 
mottagande i grundsärskolan prövas på 
nytt. Beslutet får överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd

UN Överenskommelse om att på försök ta emot i 
grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan i 
annan av dessa skolformer

SL 7 kap 8 § Rektor efter samråd med 
Sektorchef Barn och 
utbildning

Om berörda huvudmän är överens och 
elevens vårdnadshavare medger det. 
Kan avse högst sex månader

UN Överenskommelse om att en elev i grundskolan ska 
få sin utbildning inom grundsärskolan eller att en 
elev inom grundsärskolan ska få sin utbildning inom 
grundskolan

SL 7 kap 9 § Rektor Integrerad elev. Om berörda hvudmän 
är överens och elevens vårdnadshavare 
medger det.

UN Besluta om att ålägga barn skolgång/förelägga 
elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter

Rektor
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UN Åtgärder mot diskriminering och kränkande 
behandling

UN Ansvar och åtgärder enligt SL:s 6 kap SL 6 kap 4-12 
§§  
Åtgärder 
mot 
kränkande 
behandling

Rektor, förskolechef Anmälan genom sammanställning till UN 
sammanträde. Verkställighet: 6 kap 10 § 
Anmäla, utreda och vidta åtgärder. En lärare, 
förskollärare eller annan personal som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att 
anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. 
En förskolechef eller rektor som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser 
sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att 
skyndsamt anmäla detta till huvudmannen 
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt 
utreda omständigheterna kring de uppgivna 
kränkningarna och i förekommande fall vidta 
de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden. 
Första stycket, första och andra meningarna 
ska tillämpas på motsvarande sätt om ett 
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 
trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt 
som avses i diskrimineringslagen (2008:567). 
För verksamhet som avses i 25 kap (annan 
pedagogisk verksamhet) och för fritidshem 
som inte är integrerade med en skolenhet 
eller förskoleenhet gäller första och andra 
styckerna för den personal som 
huvudmannen utser. Delegaten genomför 
huvudmannens åligganden
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KS Ekonomi och Upphandling Beslut KS 22 maj 2019 § 93

KS Övergripande
I mål och ärenden där det ankommer på KS att föra 
kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, sluta förlikning, träffa överenskommelse och 
betalning av fordran, anta ackord och avvisa fordran

Kommunchef

KS Firmateckning - medelsförvaltning
Kassa- och banktransaktioner Ekonomichef/Ekonom/ 

Redovisningsekonom/ 
Ekonomiadministratör

Två i förening 

Biståndskort/Handkassekort Individ- och 
familjeomsorgen Vuxen

Ekonomichef/Ekonom/ 
Ekonomiadministratör/ 
Förste socialsekreterare

De laddningsbara korten kvitteras ut 
från ekonomienheten. Korten laddas på 
uppdrag av behörig beslutsfattare.        

Biståndskort/Handkassekort Individ- och 
familjeomsorgen Barn

Ekonomichef/Ekonom/ 
Ekonomiadministratör/ 
Förste socialsekreterare

De laddningsbara korten kvitteras ut 
från ekonomienheten. Korten laddas på 
uppdrag av behörig beslutsfattare.        

Biståndskort/Handkassekort Individ- och 
familjeomsorgen Försörjningsstöd

Ekonomichef/Ekonom/ 
Ekonomiadministratör/ 
Socialsekreterare

De laddningsbara korten kvitteras ut 
från ekonomienheten. Korten laddas på 
uppdrag av behörig beslutsfattare.        

Biståndskort/Handkassekort Individ- och 
familjeomsorgen IFO

Ekonomichef/Ekonom/ 
Ekonomiadministratör/ 
Enhetschef

De laddningsbara korten kvitteras ut 
från ekonomienheten. Korten laddas på 
uppdrag av behörig beslutsfattare.        

Borgen - nyteckning respektive omsättning eller 
motsvarande av tidigare beslutad och tecknad 
borgen

KS ordförande/ 
Ekonomichef

Tecknas i förening. Tecknande 
förutsätter beslut enligt kommunens 
Finanspolicy

KS Attestanter

Delegationer som beslutas av Kommunstyrelsen för hela förvaltningen (avser 
Ekonomi- respektive Personalområdet
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Utse beslutsattestant och ersättare Kommunchef
Löner HR-chef 

KS Kundförluster - medelsförvaltning Belastar berörd sektor/enhet och 
motbokas "värdereglering 
kundfordringar". Underlag avseende 
kundförlust ska bifogas beslutet

Avskrivning fordringar - konstaterade kundförluster 
upp till 50 % av basbelopp

Ekonomiadministratör/ 
Redovisningsekonom

Var för sig

Avskrivning fordringar uppkomna inom Staben - 
konstaterade kundförluster 50 % av basbelopp och 
däröver

Kommunchef

Avskrivning fordringar uppkomna inom 
Ekonomienheten - konstaterade kundförluster 50 % 
av basbelopp och däröver

Ekonomichef

Avskrivning fordringar uppkomna inom 
HR/Personalenheten - konstaterade kundförluster 
50 % av basbelopp och däröver

HR-chef

Avskrivning fordringar uppkomna inom IT-
avdelningen - konstaterade kundförluster 50 % av 
basbelopp och däröver

IT-chef

Nedvärdering fordringar - befarade kundförluster 
upp till 50 % av basbelopp

Ekonomiadministratör/ 
Redovisningsekonom

Var för sig

Nedvärdering av fordringar inom Staben - befarade 
kundförluster 50 % av basbelopp och däröver

Kommunchef

Nedvärdering av fordringar inom Ekonomienheten - 
befarade kundförluster 50 % av basbelopp och 
däröver

Ekonomichef

Nedvärdering av fordringar 
inomHR/Personalenheten - befarade kundförluster 
50 % av basbelopp och däröver

HR-chef

Nedvärdering av fordringar inom IT - befarade 
kundförluster 50 % av basbelopp och däröver

IT-chef
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Nedvärdering av fordringar inom Sektor/Avdelning - 
befarade kundförluster 50 % av basbelopp och 
däröver

Sektorchef/Avdelningschef inom respektive ansvarområde.               
Med avdelning avses Samhällsutveckling

KS Lån och likvida medel 
Upplåning respektive omsättning lån Ekonomichef
Förvaltning av likvida medel Ekonomichef
Förvaltning av medel för donationer (stiftelser) Ekonomichef Där inga specialla bestämmelser finns i 

stiftelsens stadgar

KS Upphandling 

Upphandla (innefattar även tecknande av fullmakt 
till annan upphandlande myndighet och godkänner 
förfrågningsunderlaget), anta anbud, 
tilldelningsbeslut och teckna kommunövergripande 
ramavtal eller besluta om att avbryta upphandling 
vad avser varor och tjänster 

Kommunchef Förlängning och uppsägning av ramavtal 
inbegrips i delegationen. 
Upphandlingsprocess och genomförande 
ska ske i samverkan med upphandlare.

Upphandla (innefattar även tecknande av fullmakt 
till annan upphandlande myndighet och godkänner 
förfrågningsunderlaget), anta anbud, 
tilldelningsbeslut och teckna 
sektorsspecifika/avdelningsspecifikt ramavtal eller 
besluta om att avbryta upphandling vad avser varor 
och tjänster

Kommunchef/Sektorchef/
Avdelningschef 
Samhällsutveckling

Förlängning och uppsägning av ramavtal 
inbegrips i delegationen. 
Upphandlingsprocess och genomförande 
ska ske i samverkan med upphandlare.

Upphandla (innefattar även tecknande av fullmakt 
till annan upphandlande myndighet och godkänner 
förfrågningsunderlaget), anta anbud, 
tilldelningsbeslut liksom teckna härav nödvändiga 
avtal för upphandlingar och med rätt att återta 
upphandling vid entreprenader inom beslutad 
investeringsram för aktuellt projekt 

Mark- och 
exploateringschef

Upphandlingprocess och genomförande 
ska ske i samverkan mellan mark- och 
exploteringsenheten och upphandlare
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Upphandla (innefattar även tecknande av fullmakt 
till annan upphandlande myndighet och godkänner 
förfrågningsunderlaget), anta anbud, 
tilldelningsbeslut och teckna avtal inom eget 
ansvarsområde tilldelad budget vad avser varor och 
tjänster

Enhetschef inom eget 
ansvarsområde

Upphandlingprocess och genomförande 
ska ske i samverkan med upphandlaren 
för att minimera risk att upphandling 
som kan beröra flera enheter/sektorer 
inte görs av enskild enhet/sektor utan 
för kommunen i sin helhet

Yttrande till överprövande domstol vid överklagande 
i upphandlingsärenden

Kommunchef I samverkan med ansvarig för berörd 
upphandling samt upphandlaren
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KS Inköp

Löpande inköp och avrop av varor och tjänster inom 
ramavtal och tilldelad budget

Kommunchef/Sektorchef/
Avdelningschef 
Samhällsutveckling/ 
Enhetschef

Enstaka inköp och avrop av varor och tjänster 
utanför ramavtal, inom tilldelad budgetram  

Kommunchef/Sektorchef/
Avdelningschef 
Samhällsutveckling/ 
Enhetschef

Inköp ska ske i samverkan med 
upphandlaren 

KS Investering

Beslut om investering inom beviljat 
investeringsutrymmet

Ekonomichef Se Riktlinjer för Investeringar och 
anläggningsredovisning (dnr KS 2019-
176)

KS Personalärende Beslut KS 23 januari 2019 § 11

KS Organisationsförändring
KS Besluta om förvaltningens organisation Kommunchef
KS Besluta om respektive sektors organisation Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Rekrytering - tillsättning av tjänst
KS Förordnande av vikarie för kommunchef vid annan 

ledighet än semester
KLU Anställande av kommunchef - Ej 

delegerat

KS Rekrytering av sektorschef (tillsvidare) inom ram Kommunchef NEJ Efter samråd med KLU

KS Rekrytering av sektorschef (tidsbegränsad 
anställning) inom ram

Kommunchef NEJ Efter samråd med KLU

KS Rekrytering av enhetschef, kommunkontoret Kommunchef Efter samråd med personalchef

KS Rekrytering av enhetschef (tillsvidare och 
tidsbegränsad anställning) inom ram

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                        
Efter samråd med personalchef

KS Rekrytering av övrig personal (tillsvidare och 
tidsbegränsad anställning över sex månader) inom 
ram

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                                    
Efter samråd med personalchef. Under 
sex månader betraktas som 
verkställighet
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KS Anställande av lärare och förskollärare utan 
legitimation (tidsbegränsade anställningar över sex 
månader) inom ram

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01 Under sex 
månader betraktas som verkställighet. 
Notering sker i anmälningslistan

KS Godkänna praktikplats och motsvarande Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Uppsägningar och avsked
KS Uppsägning av sektorschef, enhetschef 

kommunkontoret på grund av arbetsbrist eller 
personliga skäl

Kommunchef NEJ Efter samråd med KLU.  Uppsägning av 
kommunchef - Ej delegerat

KS Uppsägning av övriga anställningar på grund av 
arbetsbrist eller personliga skäl

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01   
Samordningsansvar ligger på 
personalchef

KS Avsked, samtliga anställningar Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                                    
Efter samråd med KLU

KS Avstängning samt disciplinpåföljd
KS Avstängning samt disciplinpåföljd (skriftlig varning) 

samtliga anställda
Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                                      

Efter samråd med personalchef

KS Polisanmälan vid misstanke om brott begånget av 
anställd i tjänsten

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                                       
Efter samråd med personalchef

KS Förhandlingsverksamhet
KS Strategiska lönefrågor KLU
KS Löneöversyn kommunchef KS ordförande Efter samråd med KS PU

KS Löneöversyn sektorschef, enhetschef 
kommunkontoret

Kommunchef NEJ Efter dialog med KS PU

KS Löneöversyn övriga anställda Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Tecknande av lokala kollektivavtal Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                               
Efter samråd med KS PU

KS Anta rekommendation från SKL om lokala 
kollektivavtal utifrån centrala överenskommelse

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Särskild överenskommelse med anställd i åldern 65-
67 år som lämnar sin anställning före 67 års ålder 

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                                          
KS § 200/2009-09-02

KS Vidtagande av stridsåtgärd KLU
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KS Beslut om skyddsarbete i samband med stridsåtgärd Kommunchef JA

KS Övriga anställningsvillkor
KS Löne- och anställningsvillkor för kommunchef KS ordförande Efter samråd med KS PU

KS Löne- och anställningsvillkor för sektorschef och 
enhetschefer kommunkontoret 
(ekonomi/IT/personal)

Kommunchef NEJ

KS Löne- och anställningsvillkor för enhetschef Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Löne- och anställningsvillkor för övrig personal Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Godkännande av bisyssla Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Ekonomisk uppgörelse vid avveckling av 
kommunchef

KS ordförande Efter samråd med KS PU

KS Ekonomisk uppgörelse vid avveckling av sektorschef 
och enhetschefer kommunkontoret  
(ekonomi/IT/personal)

Kommunchef NEJ Efter samråd med KS PU och 
personalchef

KS Ekonomisk uppgörelse vid avveckling av övrig 
personal

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                             
Efter samråd med personalchef

KS Avstängning samt disciplinär åtgärd enligt AB § 10 AB 10 § Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01                                            
Efter samråd med kommunchef

KS Ledigheter
KS Ledighet för att pröva annat arbete utanför 

kommunen, kommunchef
KS ordförande efter samråd med KS PU

KS Ledighet för att pröva annat arbete utanför 
kommunen upp till sex månader, sektorschef och  
enhetschefer kommunkontoret 
(ekonomi/IT/personal)

Kommunchef JA

KS Ledighet för att pröva annat arbete utanför 
kommunen upp till sex månader, övrig personal

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Ledighet för att pröva konkurrerande 
näringsverksamhet upp till elva månader, 
sektorschefer och enhetschefer kommunkontoret 
(ekonomi/IT/personal)

Kommunchef NEJ
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Nr Politiskt 
organ

Ärende Lag, föreskrift 
etc

Lagrum Delegat Vidare-
delegeras

Anmärkning

KS Ledighet för att pröva konkurrerande 
näringsverksamhet upp till elva månader, övrig 
personal

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Ledighet för att bedriva familjehem inom Färgelanda 
kommun

Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01

KS Arbetsmiljöansvar
KS Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen AML 3 kap 2 § Kommunchef JA Egen instrukttion att följa

KS Ersättning vid egendomsskada som förorsakats av 
personal

KS Beslut om att ersätta enskild person för 
egendomsskada vid myndighetsutövning som 
förorsakats av personal, upp till självrisken

Skadeståndslage
n

3 kap 2 § Kommunchef JA Vidaredelegerad 2019-02-01



Förkortningar lagstiftning

AB Allmänna Bestämmelser
AFL Lag om allmän försäkring
AL Anläggningslagen
BrB Brottsbalken
FvL Förvaltningslagen
KL Kommunallagen
LoU Lag om offentlig upphandling
LUF Lag om offentlig upphandling i försörjningssektorn
OSL Offentlighets- och sekretesslagen
SL Skollagen
SoL Socialtjänstlagen
SOSFS 2008:14

TF Tryckfrihetsförordningen

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i 
hälso-och sjukvården
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