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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Information angående byggnation av ny skola i Klippans tätort 
BUN 2017.0119

Ärendet
Ante Runnquist och Sofia Lövhagen från Codesign är inbjudna till sammanträdet för 
att redogöra för effektmål. Effektmål är politiska mål vilka ska fungera som vägledande 
för processen kring byggnationen av den nya skolan. Alla beslut och övervägande som 
görs längs vägen ska mätas mot dessa mål. 
Ante Runnquist och Sofia Lövhagen poängterar att vid byggnation av en ny skola är det 
enkelt att i huvudsak fokusera på fysisk lärmiljö, men det är viktigt att även väga in de 
sociala och pedagogiska aspekterna på lärmiljöerna. 
 
Effektmålen är grupperade i tre underrubriker:

 Övergripande: Mål som uttrycker de värden den nya skolan ska tillföra hela 
Klippans kommun i ett större perspektiv.

 Funktionella: Mål inriktade på pedagogiska värden och förutsättningar för en väl 
fungerande verksamhet. Merparten av dessa mål är baserade på behov 
identifierats kvalitetsarbetet och i verksamhetens beprövade erfarenhet.

 Grundläggande: Krav som Klippans kommun ställer utöver de lagkrav som 
gäller för en skola. Det kan vara mer ambitiösa mål för t.ex. energi men även väl 
motiverade förutsättningar för effektiv drift och förvaltning av fastigheten.

 
Ante Runnquist och Sofia Lövhagen har, i samråd med barn- och 
utbildningsförvaltningen samt Kommunstyrelsens arbetsutskott, tagit fram förslag till 
effektmål.

Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera förslaget.
Skolchef Rose-Marie Bergman tydliggör att Kommunstyrelsen kommer att besluta om de 
övergripande målen för att sedan uppdra barn- och utbildningsnämdnen att utforma de 
funktionella målen. De grundläggande målen kommer att tas fram i samråd mellan barn- 
och utbildningsnämnden och tekniska förvaltningen.
 
Helena Dådring (M) belyser beslutet som nämnden fattade i ärendet Framtidens skola 
2017-05-24 § 36 gällande Vedby skola och yrkar på att summan för ombyggnation om 
"100 miljoner kronor" bör ändras till 94 miljoner kronor.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Vid nästkommande sammträde ska nämnden besluta om de funktionella effektmålen.
2. Rättar nämndens protokoll från 2017-04-24 § 36 beslutspunkt 3 till:  "I 
investeringsbudget avsätta ca 200 miljoner kronor för byggnation av ny skola samt 94 
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miljoner kronor för renovering och tillbyggnation av Vedby skola".
3. I övrigt noteras informationen.
____
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PROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2017.0044

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk månadsuppföljning
t o m april 2017. Prognosen pekar mot ett underskott vid årets slut. Skolchef Rose-Marie 
Bergman kommenterar uppföljning och informerar om åtgärder för att minimera 
underskottet.
 
Faktorer till underskottet:

 Löneglidningen av lärarlöner
 Färre nyanlända än förväntat
 Flera svåra elevärenden

 
Förslag till åtgärder:

 Strukturerat budgetarbete
 Strukturerad elevpeng
 Arbete med ökad tillgänglighet, hälsa och lärande
 Ny skolledning på Snyggatorpsskolan och Ljungbyhedsskolan
 Täta uppföljningar
 Större klasser till följd av minskad personal

 
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18 § 39
Ekonomisk månadsuppföljning april 2017, bilaga Bun § 44/17
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut:
1. Noterar informationen.
2. Godkänner föreslagna åtgärder enligt ovan.
____
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Prognos vid årets slut 

Period: Januari - april 2017

Budget 2016 Bokslut 2016 Resultat 2016 Budget 2017

Årsprognos  

2017-12-31

Avvikelse mot budget vi 

årets slut
Kommentarer

6201 Centralt fsk -5 433 -5 152 281 -4 924 -4 924 0

6202 Elevavg int Fsk -54 053 -54 274 -221 -59 622 -59 622 0

6203 Elevavg ext Fsk -16 395 -14 975 1 420 -14 886 -14 886 0

6301 Centralt grundskola -14 644 -15 294 -656 -14 550 -14 550 0

6302 Elevavg int grskola, Fth -124 007 -118 417 4 927 -123 153 -123 153 0

6303 Elevavg ext  grskola, Fth -25 895 -32 795 -7 006 -33 280 -33 280 0

6401 Nd o gem adm -741 -1 237 -497 -606 694 1 300

6403 Skolskjutsar -7 870 -7 943 -73 -7 975 -7 975 0

Delsumma -249 038 -250 087 -1 825 -258 996 -257 696 1 300

6211 Antilopens förskola 0 -314 -314 0 45 45

6214 Gasellen -370 -366 0 -145 -145

6215 Impalen 30 -35 0 100 100

6212 Pilagården 0 46 46 0 100 100

6213 Skogsbrynet 0 -170 -170 0 -100 -100

6221 Heden 0 600 708 0 -42 -42

6222 Värdshuset 0 0 27 0 -60 -60

6223 Täppan 0 -380 -672 0 -140 -140

6231 Nejlikan 0 340 271 0 60 60

6232 Linnéa 0 -340 -336 0 -60 -60

6233 Bofinken 0 -250 -103 0 0 0

6241 Pedagogisk omsorg -8 486 -7 836 596 -8 083 -8 083 0

6242 Pedagogisk omsorg/obekväm tid -1 900 -955 1 071 -1 920 -1 920 0

6251 Familjens Hus -448 -391 57 -408 -408 0

Delsumma -10 834 -9 990 780 -10 411 -10 653 -242

6311 Antilopen -49 -49 238 -46 -770 -770 -

6321 Bofinken -28 -28 96 -37 0 0

6322 Vedby -50 -50 227 -54 -500 -500

6331 Nya Snyggatorp F-6 -98 -1 198 -609 -12 0 0

6332 Nya Snyggatorp 7-9 0 0 0 -22 -3 300 -3 300

6341 Ljungbyhed -52 -352 -24 -40 -1 900 -1 900

6351 Ö:a Ljungby -24 -24 114 -31 -540 -540

6307 SvA -1 665 -1 665 200 -1 665 0 0

6308 Modersm und -1 747 -1 747 -27 -1 747 0 0

6309 Matematik projekt -1 425 -1 425 421 -1 845 0 0

Delsumma grundskolan -5 138 -6 538 636 -5 499 -7 010 -7 010

6102 Elevavgifter gymnasieskola -73 999 74 111 -112 -76 573 -76 992 -419

Delsumma elevagifter gymnasieskola -73 999 74 111 -112 -76 573 -76 992 -419

6120 Åbyskolan 1 0 0 0 -125 -125 0

6121 Åbyskolan 2 445 789 344 0 0 0

6122 Tegelbruksskolan -570 -427 143 0 0 0

6123 Åbyskolan 3 IM 0 0 0 0 0 0

6141 Flygteknisk utb 65 129 64 0 0 0

6148 Internat Ljungbyhed -315 -364 -49 -250 -250 0

6151 Kommunalt aktivitetsansvar 0 -312 -312 0 0 0

6191 Vuxenutbildning -7 220 -6 635 588 -8 440 -8 440 0

6801 YH Flygteknik 0 49 49 0 0 0

6802 Uppdragsutbildning övrigt 0 59 59 0 0 0

6803 Uppdragsutbildning Flygteknik 0 655 655 0 0 0

Delsumma gymnasieskola produktion -7 595 -6 057 1 541 -8 815 -8 815 0

Summa gymnasieskola -81 594 68 054 1 429 -85 388 -85 807 -419

6502 Elevavgifter särskola -10 597 -11 282 -685 -12 521 -12 521 0

6512 Grundsärskola -55 1 052 1 050 -2 -2 0

6522 Gymnasiesärskola 0 -891 -825 0 0 0

6532 Vuxsärskola -437 -430 0 -522 -522 0

Delsumma särskola -11 089 -11 551 -460 -13 045 -13 045 0

6601 Mottagningsenheten -500 953 1 453 -500 -500 0

Summa mottagningsenheten -500 953 1 453 -500 -500 0

6701 Elevhälsa -5 052 -5 052 -1 -6 307 -5 933 370

6711 Resursskolan -2 178 -2 091 88 -2 707 -2 246 0

6721 Ventilen -2 893 -2 826 67 -3 167 -3 175 0

6702 Tilläggsbelopp elevstöd -5 200 -5 940 -740 -5 200 -5 700 -775

Delsumma -15 323 -15 909 -586 -17 381 -405

Totalt BUF -373 516 -225 068 1 427 -391 220 -374 711 -6 776

Medel från Migrationsverket 6 776

Totalt BUF 0

 

Ack budget för 

perioden

Ack utfall för 

perioden Avvikelse för perioden

Total  BUF -129 767 -133 412 -3 645

7 (51)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Ny delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden 
BUN 2017.0055

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny delegationsordning för 
nämnden.
Rune Persson (S) yrkar på att delegat på punkt 1.6 samt 1.9 bör vara arbetsutskottet.
 
Helena Dådring (M) yrkar på att meningen "huvudmannen ska först fatta 
beslut" i punkt 1.13 stryks, under förutsättning att det inte står i strid med lagstiftning.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18 § 40
Förslag till ny delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden enligt bilaga, Bun § 
45/17, med ändringar enligt ovanstående yrkande.
____
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BESLUTSFATTANDE  

Med delegering avses att barn- och utbildningsnämnden överför självständig beslutanderätt till 

delegaten. Detta innebär att delegaten fattar beslut på barn- och utbildningsnämndens vägnar och att 

dessa beslut har samma rättsverkan som barn- och utbildningsnämndens egna beslut. Syftet med 

delegering inom nämnden är att avlasta nämnden från löpande rutinärenden. Delegationsrätten gäller 

tillsvidare och kan återkallas eller ändras av barn- och utbildningsnämnden.  

 

Ärenden av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt är i regel förbehållna barn- och 

utbildningsnämnden i dess helhet. Således får delegering ej ske av  

 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut i 

barn- och utbildningsnämnden 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 

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

 

Observera att ärende av principiell beskaffenhet eller som i övrigt anses vara av större vikt skall 

handläggas av barn- och utbildningsnämnden även om motsvarande ärende finns upptaget i 

delegationsordningen. Delegat skall således överlämna ett ärende för beslut i barn- och 

utbildningsnämnden om ärendets beskaffenhet kräver det.  

 

Om kommunfullmäktige, nämnden eller kommunstyrelsen fattat beslut om riktlinjer för verksamheten 

ska dessa iakttas.  

 

Delegat kan även i andra fall hänskjuta ett delegationsärende till barn- och utbildningsnämnden eller 

skolchefen för avgörande.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ger skolchefen rätt att i enlighet med 6 kap § 37 kommunallagen 

(1991:900) vidaredelegera åt annan anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut som 

fattas på vidaredelegation skall anmälas till skolchefen, som i sin tur anmäler beslutet till barn- och 

utbildningsnämnden (se nedan Anmälan av delegationsbeslut).  

 

Innan delegat fattar beslut i ett ärende som påverkar ansvarsområdet för annan delegat, skall samråd 

ske mellan delegaterna.  

 

Ersättare för delegat bör inte besluta i viktigare ärenden om beslutet utan större nackdel kan vänta tills 

delegaten kommer tillbaka.  

 

Delegat får inte fatta beslut i ärenden där han/hon är jävig. 

  

Vid förfall för delegater i övrigt övertas beslutanderätten  

 av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst eller  

 om vikarie ej förordnats, av den som enligt arbetsbeskrivning är ersättare för delegaten.  
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ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT  

 

Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till barn- och utbildningsnämnden. Beslut som 

fattas på vidaredelegation skall anmälas till skolchefen. Skolchefen skall i sin tur anmäla beslutet till 

barn- och utbildnings-nämnden genom anmälan av beslutet till nämndsekreterare.   

 

Delegationsbeslut skall anmälas på följande sätt:  

 

 Beslut fattat av delegat anmäles omedelbart genom att delegationsbeslutet i original skickas till 

barn- och utbildningsförvaltningen, där det diarieförs.  

 Beslutet anmäles därefter vid barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde. 

 

 Beslut som fattas på vidaredelegation anmäles till skolchef som ansvarar för att en 

sammanställning av delegationsbesluten anmäles till nämnden via nämndsekreteraren.  

 

Anmälan av delegationsärenden har registrerings-, informations- och kontrollsyfte. Notera att verkan 

av att delegationsbeslut ej anmäles i föreskriven ordning är att dessa ej vinner laga kraft. Detta innebär 

att överklagningsfristen ej börjar löpa då den ej gör det förrän anmälan av delegationsbeslut har skett 

samt bevis om justering av protokoll har offentliggjorts.  

 

ÖVERKLAGANDE  

Delegationsbeslut kan överklagas antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.  

 

Bestämmelser om laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen. Överklagningstiden är tre 

veckor från den dag då bevis om justering av protokollet satts upp på kommunens anslagstavla. 

Bestämmelser om vilka ärenden som kan överklagas med förvaltningsbesvär finns i respektive lag, 

förordning eller i förvaltningslagen (1986:223). Delegat skall i samband med att beslutet expedieras 

lämna besvärshänvisning. Överklagningstid är tre veckor från den dag den klagande fått del av 

beslutet.  

 

Yttrande över överklagandet skall ges av delegat som fattat beslutet och sändas till barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

VERKSTÄLLIGHET  

Barn- och utbildningsnämnden och andra myndigheter ställer i beslut eller riktlinjer upp ramar för 

verksamheten. Delegationsordningen tar inte upp sådana ärenden där tjänsteman enligt lag eller 

förordning har rätt att fatta beslut.  

Beslut i ärenden som direkt följer av författning, avtal eller andra myndighetsbeslut och som inte 

ger utrymme för självständiga beslut skall därmed med få undantag betraktas som verkställighet.  

I delegationsordningen tas ärenden upp som inte är att betrakta som beslut utan snarare 

arbetsuppgift. Eftersom dessa ärenden inte är beslut, skall de inte anmälas om ej annat anges.  

Beslut av denna karaktär, (markerade med V), skall hållas systematiskt ordnade och tillgängliga 

hos beslutsfattaren, alternativt diarieföras. 
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ATTEST 

Beslutanderätt på delegation ska inte förväxlas med attesträtt. Attest innebär kontroll av ekonomiska 

transaktioner och attesträtt är en behörighet att belasta viss verksamhet med kostnader och utgifter. 

För detta finns en separat attestlista samt regler för attestering i Klippans författningssamling. 

 

DELEGATER  

Skolchef  Skolchef  

Ordförande  Ordförande 

AU Arbetsutskottet  

Verksamhetschef VHC Elevhälsa  Verksamhetschef för elevhälsan  

VHC Förskola  Verksamhetschef för förskolan 

VHC Grundskola Verksamhetschef för grundskolan 

VHC Frivilliga skolformer Verksamhetschef för de frivilliga skolformerna 

Rektor  Rektor  

Förskolechef Förskolechef 

Accountable Manager  Accountable Manager, rektor flygteknisk utbildning 

Ansv. Ant Ansvarig antagning, för närvarande VHC friv. Skolf  

Handläggare förv. Handläggare för placeringar av barn i förskola och 

fritids på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Handläggare gymnasieskolan Personal på gymnasieskolan som handhar 

inackorderingsbidrag och resebidrag. 

Skolskjutssamordnare Handläggare på förvaltningen med ansvar för 

skolskjutssamordning  
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FIRMATECKNINGSRÄTT 

Barn- och utbildningsnämnden följer de regler gällande firmateckning som anges i Klippans 

författningssamling, fastställd av kommunstyrelsen 2016-02-03, § 19.    

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av barn- och utbildningsnämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid dennes förfall för denne i tur och ordning av förste vice 

ordföranden och andre vice ordföranden och kontrasigneras av skolchefen eller, då denne har 

förfall verksamhetschefen för frivilliga skolformer alternativt kommunjuristen.  

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i övrigt (det vill säga handlingar som ej erfordrar beslut av 

Barn- och utbildningsnämnden eller som tjänsteman kan besluta om på delegation från nämnden) 

ska: 

 

 för barn- och utbildningsförvaltningen undertecknas av skolchefen 

 för respektive verksamhet inom förvaltningen undertecknas av respektive verksamhetschef 

 för respektive enhet inom förvaltningen undertecknas av respektive 

rektor/förskolechef/enhetschef 
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1. ALLMÄNNA ADMINISTRATIVA ÄRENDEN 

 

Nr Ärende  

 

 

Lagrum Beslutas av D/V Anmärkning 

1.1 Beslut om inställande av 

sammanträde, ny tid samt beslut 

om extra sammanträde. 

 

 Ordförande  Samråd med vice  

ordföranden 

1.2 Beslut om framställning till 

statliga och kommunala 

myndigheter, dock ej 

framställning till 

kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelse 

 

 Skolchef V  

1.3 Beslut i brådskande ärenden där 

avgörande inte kan vänta till 

nästkommande sammanträde 

 

KomL 6 kap 

36 § 

 

Ordförande  Då ärende inte hinner 

behandlas av varken 

nämnd eller utskott 

1.4 Beslut i brådskande ärenden, 

eller ärenden av mindre vikt 

som inte kan vänta till 

nästkommande sammanträde  

 

 AU  Då ärende inte hinner 

behandlas av nämnd och 

anstånd inte kan erhållas 

1.5 Beslut att överklaga 

Förvaltningsrättens och 

Kammarrättens beslut 

 

 AU   

1.6 Yttrande till Förvaltningsrätten 

och Kammarrätten vid 

överklagande av 

delegeringsbeslut 

 AU V Yttrande i beslut av 

principiell karaktär, 

och/eller beslutsfattare 

är jävig eller osäker ska 

yttrande överlämnas till 

nämnd. Tillika om 

nämnd omprövar 

beslutet 

 

1.7 Pröva om överklagande enligt 

förvaltningslagen inkommit i 

rätt tid samt fatta beslut om 

avvisning om så inte skett 

 

FörvL § 24 Skolchef V  

1.8 Beslut om begäran om 

inhibition av överklagat beslut 

FörvL § 29 Skolchef   

15 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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1.9 Omprövning av beslut 

 

FörvL § 27 AU 

 

  

1.10 Beslut om att utfärda fullmakt 

att företräda BUN och föra dess 

talan vid domstol och andra 

myndigheter eller vid 

förrättningar av olika slag 

 

 Ordförande 

 

  

1.11 Beslut att inte utlämna allmän 

handling enligt Sekretesslagen 

samt att utlämna sådan handling 

mot förbehåll 

 

Tryckfrihets-

förordningen  

Skolchef    

1.12 Beslut om att en lärare skall 

benämnas lektor.  

 

SkolL 2 kap 

§ 24 

Skolchef   

1.13 Tillsättning av tidsbegränsad 

obehörig lärare/förskolelärare 

längre än 6 månader 

 

SkolL 2 kap 

§§ 18 

VHC resp. 

skolform  

  

1.14 Beslut om rutiner för klagomål Skollagen 4 

kap 8 § 

 

Skolchef   

1.15 Tecknande av samverkansavtal 

med andra kommuner. 

 

SkolL 23 kap 

1 §, samt 8 § 

Skolchef   

1.16 Beslut om att ej lämna ut 

information till den registrerade. 

PuL 27 § 

(1988:204) 

 

Skolchef  Vidaredelegering ej 

tillåten.  

1.17 Beslut att bereda plats åt 

nämndsledamöter/ersättare på 

kurser, konferenser och dylikt  

 

 AU   

1.18 Beslut i ärenden rörande 

myndighetsutövning eller 

information om enskilda 

individer  

 

 AU   

1.19 Rätta uppenbart oriktiga uppgift 

i protokoll 

 

 Ordförande   Observera att beslut 

aldrig kan/får rättas  

1.20 Revidering i dokument- 

hanteringsplanen till följd av 

ändrad lagstiftning eller 

verksamhetsförändringar 

 Skolchef   

16 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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1.21 Beslut i andra ärenden, som 

till art och betydelse är 

jämförbara med de i 

delegationsordningen 

angivna, får fattas av 

motsvarande delegat 

 

    

 

17 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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2. EKONOMIÄRENDEN 

 

Nr Ärende Lagrum Beslutas av D/V Anmärkning 

2.1 Beslut om igångsättande av 

upphandling under tröskelvärdet 

angivet i kommunens 

inköpspolicy  

 

 Skolchef  Se Inköpspolicy för regler 

kring upphandling  

2.2 Beslut att utse beslutsattestanter 

och ersättare 

 

 Skolchef   

2.3 Rekvisition av statsbidrag  Skolchef V Vidaredelegering möjlig 

2.4 Rekvisition av statsbidrag för 

yrkeshögskolan. 

 

 Accountable 

Manager 

V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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3. FÖRSKOLA 

 

Nr 

 

Ärende Lagrum Beslutas av D/V Anmärkning 

3.1 Yttrande angående mottagande 

av barn från annan kommun i 

förskola eller annan pedagogisk 

verksamhet 

 

SkolL 8 kap 

13 § 

Handläggare V Avser utbildning av barn 

från annan kommun.  

Vid mottagnade av barn 

från kommuner med 

samverkansavtal inhämtas 

ej yttrande  

3.2 Beslut om mottagande av barn 

från annan kommun 

- Mottagande med hänsyn till 

personliga förhållande 

- Mottagande efter önskemål 

 

SkolL 8 kap 

13 § 

Förskolechef  Avser utbildning av barn 

från annan kommun 

3.3 Beslut om erbjudande av plats 

till barn med fysiska, psykiska 

eller som av andra skäl har 

behov av särskilt stöd i sin 

utveckling i form av förskola.  

 

SkolL 8 kap 

7 § och 14 § 

 

VHC 

Elevhälsa  

 Gäller erbjudande av 

förskola inom såväl 

kommunal som extern 

verksamhet 

 

 

3.4 Beslut om utökad vistelsetid 

med hänsyn till barnets 

stödbehov eller familjens 

situation i övrigt när barnet 

befinner sig i verksamheten 

 

SkolL 8 kap. 

5 § och 7 § 

 

Förskolechef   

3.5 Beslut om erbjudande av plats 

till barn som har ett eget behov 

på grund av familjens situation i 

övrigt 

 

SkolL 8 kap 

5 § 

 

VHC 

Elevhälsa  

 Gäller erbjudande av 

förskola inom såväl 

kommunal som extern 

verksamhet 

 

 

3.6 Beslut om tilläggsbelopp för 

barn i förskola med annan 

huvudman. 

SkolL 8 kap  

17 § resp.  

23 § 

 

VHC 

Elevhälsa 

 

 Avser barn i annan 

kommun resp. i förskola 

med enskild huvudman.    

 

3.7 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från 

förskolechef 

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Skolchef V  

3.8 Ändring av tillämpningsregler 

förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg  

 Skolchef   

19 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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3.9 Utreda omständigheterna kring 

de kränkningar och i 

förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra 

kränkande behandling i 

framtiden. 

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Förskolechef V Beslut BUN § 76/15 

 

 

3.10 Beslut om uppsägning av plats 

inom förskola enligt riktlinjer på 

grund av bristande betalning  

 VHC 

Förskola 

 Uppsägning sker ej då 

behov av särskilt stöd 

enligt SkolL kap 9 

Skollagen föreligger eller 

barnet har ett eget behov 

på grund av familjens 

situation i övrigt enligt 

SkolL 8 kap. 5 §    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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4. ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET 

 

Nr 

 

Ärende Lagrum Beslutas av D/V Anmärkning 

4.1 Yttrande angående mottagande 

av barn från annan kommun  

 Handläggare  V Avser utbildning av barn 

från annan kommun.  

Vid mottagnade av barn 

från kommuner med 

samverkansavtal inhämtas 

ej yttrande  

 

4.2 Beslut om mottagande av barn 

från annan kommun 

- Mottagande med hänsyn till 

personliga förhållande 

- Mottagande efter önskemål 

 

 Förskolechef/ 

rektor 
 Avser utbildning av barn 

från annan kommun 

4.3 Beslut om tilläggsbelopp för 

barn i pedagogisk omsorg med 

annan huvudman. 

SkolL 25 

kap 13 § 

VHC 

Elevhälsa 

 

 Avser barn i annan 

kommun resp. i 

förskola/fritidshem med 

enskild huvudman.    

 

4.4 Beslut om uppsägning av plats 

inom pedagogisk omsorg enligt 

riktlinjer på grund av bristande 

betalning  

 VHC Förskola  Uppsägning sker ej då 

barnet har ett eget behov 

på grund av familjens 

situation i övrigt enligt 

SkolL 8 kap. 5 §    

 

4.5 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från 

förskolechef 

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Skolchef V  

4.6 Utreda omständigheterna kring 

de kränkningar och i 

förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra 

kränkande behandling i 

framtiden.  

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Förskolechef V Beslut BUN § 76/15 

 

 

4.7 Ändring av tillämpningsregler 

förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg  

 

 Skolchef   

 

21 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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5. FÖRSKOLEKLASS 

Nr 

 

Ärende Lagrum Beslutas av D/V Anmärkning 

5.1 Yttrande angående mottagande 

av barn från annan kommun i 

förskola eller annan pedagogisk 

verksamhet 

 

SkolL 9 kap 

13 § 

Rektor V Avser utbildning av barn 

från annan kommun.  

Vid mottagnade av barn 

från kommuner med 

samverkansavtal inhämtas 

ej yttrande  

5.2 Beslut om mottagande av barn 

från annan kommun 

- Mottagande med hänsyn till 

personliga förhållande 

- Mottagande efter önskemål 

 

SkolL 9 kap 

13 § 

Rektor  Avser utbildning av barn 

från annan kommun 

5.3 Beslut om placering vid en 

skolenhet- enligt 

vårdnadshavares önskemål – 

enligt närhetsprincipen på grund 

av att annan elevs berättigade 

krav på placering vid en 

skolenhet åsidosätts 

 

SkolL 9 kap 

15 § första 

stycket 

Rektor   

5.4 Beslut om att frångå 

vårdnadshavares önskemål om 

placering vid en skolenhet på 

grund av organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter 

 

SkolL 9 kap 

15 § andra 

stycket 

 

VHC 

Grundskola  

  

5.5 Beslut om tilläggsbelopp för 

barn i förskoleklass med annan 

huvudman 

SkolL 9 kap 

16 § resp 21 

§ 

VHC 

Elevhälsa 

 

 Avser barn i annan 

kommun resp. i 

förskoleklass med enskild 

huvudman.    

 

5.6 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från 

rektor 

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Skolchef V  

5.7 Utreda omständigheterna kring 

de kränkningar och i 

förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra 

kränkande behandling i 

framtiden.  

SkolL 6 kap 

10 § 

Förskolechef V Beslut BUN § 76/15 

 

 

22 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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6. FRITIDSHEM 
 

Nr 

 

Ärende Lagrum Beslutas av D/V Anmärkning 

6.1 Beslut om mottagande av barn 

från annan kommun 

 

SkolL 14 

kap 14 § 

Rektor  Avser utbildning av barn 

hos annan huvudman 

6.2 Beslut om erbjudande av plats 

till barn med fysiska, psykiska 

eller som av andra skäl har 

behov av särskilt stöd i sin 

utveckling i form av fritidshem  

 

SkolL 14 

kap 6 § 

VHC 

Elevhälsa  

 Gäller erbjudande av 

fritidshem inom såväl 

kommunal som extern 

verksamhet 

 

 

6.3 Beslut om utökad vistelsetid 

med hänsyn till barnets 

stödbehov eller familjens 

situation i övrigt när barnet 

befinner sig i verksamheten 

 

SkolL 14 

kap 5 § 

 

Rektor   

6.4 Beslut om erbjudande av plats 

till barn som har ett eget behov 

på grund av familjens situation i 

övrigt 

 

SkolL 14 

kap 5 § 

 

VHC 

Elevhälsa  

 Gäller erbjudande av 

fritidshem inom såväl 

kommunal som extern 

verksamhet 

 

 

6.5 Beslut om tilläggsbelopp för 

barn i fritidshem med annan 

huvudman. 

SkolL 14 

kap 14 § 

resp 17 § 

 

VHC 

Elevhälsa 

 

 Avser barn i annan 

kommun resp. fritidshem 

med enskild huvudman.    

 

6.6 Beslut om uppsägning av plats 

inom förskola enligt riktlinjer på 

grund av bristande betalning  

 VHC Förskola  Uppsägning sker ej då 

behov av särskilt stöd 

enligt SkolL kap 9 

Skollagen föreligger eller 

barnet har ett eget behov 

på grund av familjens 

situation i övrigt enligt 

SkolL 8 kap. 5 §    

 

6.7 Ändring av tillämpningsregler 

förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg  

 

 Skolchef   

6.8 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från 

rektor 

SkolL 6 kap 

10 § 

Skolchef V  

23 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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6.9 Utreda omständigheterna kring 

de kränkningar och i 

förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra 

kränkande behandling i 

framtiden.  

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Förskolechef V Beslut BUN § 76/15 

 

 

24 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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7. GRUNDSKOLAN  

 

Nr Ärende Lagrum Beslutas av D/V Anmärkning 

 
Elevärenden 

    

7.1 Skolpliktens inträdande först det 

kalenderår barnet fyller 8 år 

(uppskjuten skolplikt)  

SkolL 7 kap § 

10 

Rektor  Ska föreligga särskilda 

skäl. Kan överklagas 

hos Skolväsendets 

Överklagande-nämnd 

enligt SkolL 28 kap 12 

§ punkt 2. 

7.2 Beslut att en elev ska beredas 

tillfälle att fullfölja utbildningen 

efter det att skolplikten upphört 

SkolL 7 kap § 

13 

Rektor  Kan överklagas hos 

Skolväsendets 

Överklagande-nämnd 

enligt SkolL 28 kap 12 

§ punkt 3. Gäller även 

beslut för fristående 

verksamhet 

7.3 Skolpliktens tidigare upphörande 

om elev uppnått kunskapskraven 

SkolL 7 kap § 

14 

Rektor  Kan överklagas hos 

Skolväsendets 

Överklagande-nämnd 

enligt SkolL 28 kap 12 

§ punkt 3. Gäller även 

beslut för fristående 

verksamhet. 

7.4 Skolgång efter skolpliktens 

upphörande 

SkolL 7 kap 15-

16 §§ 

VHC 

Grundskola 

  

7.5 Skolpliktens fullgörande på annat 

sätt 

SkolL 24 kap 

23-25 §§ 

Skolchef  Kan överklagas enligt 

SkolL 28 kap 5 § punkt 

7. 

7.8 Beslut om placering vid en 

skolenhet- enligt vårdnadshavares 

önskemål – enligt 

närhetsprincipen på grund av att 

annan elevs berättigade krav på 

placering vid en skolenhet 

åsidosätts 

 

SkolL 10 kap 

30 § första 

stycket 

Rektor   

7.9 Beslut om att frångå 

vårdnadshavares önskemål om 

placering vid en skolenhet på 

grund av organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter 

SkolL 10 kap 

30 § andra 

stycket 

 

VHC 

Grundskola  

  

25 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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7.10 Beslut om mottagande av eleven 

från annan kommun i grundskola 

med hänsyn till elevens särskilda 

skäl samt avge/inhämta yttrande 

över elevs skolgång i annan 

kommun.  

 

SkolL 

10 kap § 25 

 

VHC EH 

samt 

VHC 

Grundskola 

 Kan överklagas hos 

Skolväsendets 

Överklagandenämnd 

enligt SkolL 28 kap 12 

§ punkt 4. 

7.11 Beslut om mottagande av elev 

från annan kommun i andra fall 

än som avses i skollagen 10 kap. 

§§ 24-26 efter önskemål från 

elevens vårdnadshavare  

 

SkolL 

10 kap § 25 

Rektor   

7.12 Beslut om mottagande på försök i  

annan skolform/integrering. 

SkolL 7 kap § 8 Rektor  Vid överenskommelse 

mellan huvudmän och 

med vårdnadshavarens 

medgivande. 

7.13 Beslut om integrering av elev i 

annan skolform 

SkolL 7 kap § 9 Rektor   Eleven tillhör sin 

ursprungliga skolform 

och omfattas av de 

bestämmelser som 

gäller för denna. Rektor 

kan besluta om 

undantag  

 

7.14 Beslut om tilläggsbelopp för barn 

i skola med annan huvudman 

SkolL 10 kap  

34 § resp 39 § 

 

VHC 

Elevhälsa 

 

 Avser barn i annan 

kommun resp. 

fritidshem med enskild 

huvudman.    

 

7.15 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från rektor 

 

SkolL 6 kap 10 

§ 

Skolchef V  

7.16 Utreda omständigheterna kring de 

kränkningar och i förekommande 

fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden.  

 

SkolL 6 kap 10 

§ 

Rektor V Beslut BUN § 76/15 

 

 

 
Timplan, undervisningstid 

mm.  

    

7.17 Elevens val – urval av ämnen SkolF 

9 kap 8 § 

Rektor   

26 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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7.18 Beslut om fördelning av 

undervisningstid mellan årskurser 

/  timplan  

SkolL bilaga 1 

SkolF  

Kap 9 § 4 

 

VHC 

Grundskola 

  

7.19 Undervisningstid utöver den 

garanterade undervisningstiden  

SkolF 

2011:185, 

9 kap 3 § 

 

Rektor 

 

  

7.20 Språkval SkolF 9 kap 5 § Rektor   

7.21 Beslut om rätt till skolskjuts  SkolL 10 kap 

32 § resp 40 § 

 

Skolskjuts-

samordnare 

  

7.22 Fastställande av skolornas 

upptagningsområden  

 Skolchef   

7.23 Beslut om läsårets början och slut  Skolchef   

 

 

27 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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8. GRUNDSÄRSKOLA 

 

Nr Ärende Lagrum Beslutas av D/V Anmärkning 

 
Elevärenden 

    

8.1 Beslut och prövning avseende 

mottagande i grundsärskola.  

 

SkolL 7 kap 5 § 

 

VHC  

Elevhälsan 

 Utredning ska ske i 

samråd med 

vårdnadshavare som 

även ska lämna 

medgivande till 

mottagande i särskola.  

Beslutet grundas på en 

pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk 

och social bedömning.  

8.2 Beslut om att skriva ut elev ur 

grundsärskola och in i grundskola 

SkolL 7 kap §§ 

4 – 5a-b 

VHC 

Elevhälsan 

 Grundas på en 

utredning.  

8.3 Beslut om elev i grundsärskolan 

ska läsa ämnen eller 

ämnesområden 

 

SkoL 11 kap 8 

§  

Rektor   

8.4 Skolpliktens inträdande först det 

kalenderår barnet fyller 8 år 

(uppskjuten skolplikt)  

SkolL 7 kap § 

10 

VHC 

Elevhälsan 

 Ska föreligga särskilda 

skäl. Kan överklagas 

hos Skolväsendets 

Överklagande-nämnd 

enligt SkolL 28 kap 12 

§ punkt 2. 

8.5 Beslut att en elev ska beredas 

tillfälle att fullfölja utbildningen 

efter det att skolplikten upphört 

SkolL 7 kap § 

13 

Rektor  Kan överklagas hos 

Skolväsendets 

Överklagande-nämnd 

enligt SkolL 28 kap 12 

§ punkt 3. Gäller även 

beslut för fristående 

verksamhet 

 

8.6 Skolpliktens tidigare upphörande 

om elev uppnått kunskapskraven 

SkolL 7 kap § 

14 

Rektor  Kan överklagas hos 

Skolväsendets 

Överklagande-nämnd 

enligt SkolL 28 kap 12 

§ punkt 3. Gäller även 

beslut för fristående 

verksamhet. 

28 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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8.7 Skolgång efter skolpliktens 

upphörande 

SkolL 7 kap 15-

16 §§ 

Rektor   

8.8 Skolpliktens fullgörande på annat 

sätt 

SkolL 24 kap 

23-25 §§ 

Skolchef  Kan överklagas enligt 

SkolL 28 kap 5 § punkt 

7. 

8.9 Beslut om placering vid en 

skolenhet- enligt vårdnadshavares 

önskemål – enligt 

närhetsprincipen på grund av att 

annan elevs berättigade krav på 

placering vid en skolenhet 

åsidosätts 

 

SkolL 11 kap 

29 §  

Rektor   

8.10 Beslut om att frångå 

vårdnadshavares önskemål om 

placering vid en skolenhet på 

grund av organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter 

 

SkolL 11 kap 

29 § andra 

stycket punkt 1 

 

VHC 

Frivilliga 

skolformer 

  

8.11 Beslut om mottagande av eleven 

från annan kommun i grundskola 

med hänsyn till elevens särskilda 

skäl samt avge/inhämta yttrande 

över elevs skolgång i annan 

kommun.  

 

SkolL 

11 kap § 25 

 

VHC 

Elevhälsa 

samt 

VHC 

Grundskola 

V Kan överklagas hos 

Skolväsendets 

Överklagandenämnd 

enligt SkolL 28 kap 12 

§ punkt 4. 

8.12 Beslut om mottagande av elev 

från annan kommun i andra fall 

än som avses i skollagen 11 kap. 

§§ 24-26 efter önskemål från 

elevens vårdnadshavare  

 

SkolL 

11 kap § 25 

Rektor   

8.13 Beslut om mottagande på försök i  

annan skolform/integrering. 

SkolL 7 kap § 8 Rektor  Vid överenskommelse 

mellan huvudmän och 

med vårdnadshavarens 

medgivande. 

 

8.14 Beslut om integrering av elev i 

annan skolform 

SkolL 7 kap § 9 Rektor   Eleven tillhör sin 

ursprungliga skolform 

och omfattas av de 

bestämmelser som 

gäller för denna. Rektor 

kan besluta om 

undantag  

 

29 (51)



 

 Datum 

2017-05-29 
Beteckning 
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8.15 Beslut om tilläggsbelopp för barn 

i skola med annan huvudman 

SkolL 11 kap  

33 § resp 38 § 

 

VHC 

Elevhälsa 

 

 Avser barn i annan 

kommun resp. 

fritidshem med enskild 

huvudman.    

 

 

8.16 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från rektor 

 

SkolL 6 kap 10 

§ 

Skolchef V  

8.17 Utreda omständigheterna kring de 

kränkningar och i förekommande 

fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att 

förhindra kränkande behandling i 

framtiden.  

 

SkolL 6 kap 10 

§ 

Rektor V Beslut BUN § 76/15 

 

 

 
Timplan, undervisningstid 

mm.  

    

8.18 Elevens val – urval av ämnen SkolF 

10 kap 5 § 

Rektor   

8.19 Beslut om fördelning av 

undervisningstid mellan årskurser 

/  timplan  

 

SkolF 10 kap 3 

§ 

 

Rektor   

8.20 Undervisningstid utöver den 

garanterade  

SkolF 

2011:185, 

9 kap 2 § 

 

Rektor 

 

  

8.21 Beslut om rätt till skolskjuts  11 kap 31-32 §§ 

 

Skolskjuts-

samordnare 

  

8.22 Fastställande av skolornas 

upptagningsområden  

 Skolchef   

8.23 Beslut om läsårets början och slut  Skolchef   
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9. GYMNASIESKOLAN efter 1 juli 2011 

Regler att tillämpa på utbildningar med start EFTER 1 juli 2011 

Med SkolL avses Skollagen 2010:800 med ändringar. Med GyF avses 

gymnasieförordningen SFS 2010:2039 med ändringar 

 

Nr Ärende Lagrum 

 

Beslutas av D/V Anmärkning 

9.1 Avvikelser i innehåll på 

nationellt program vid särskilda 

skäl. 

 

SkolL 16 kap  

§ 14 

Rektor 

 

  

9.2 Förlängning av 

preparandutbildning till två år 

om synnerliga skäl föreligger 

 

SkolL 17 kap. 

§ 5 

Rektor 

 

  

9.3 Minskning av 

introduktionsprograms  

omfattning från heltidsstudier 

 

SkolL 17 kap § 

6 

Rektor   

9.4 Upprättande av utbildningsplan 

för introduktionsprogram 

SkolL 17 kap § 

7 

Rektor 

 

  

9.5 Beslut om antalet 

undervisningstimmar för varje 

kurs, för gymnasiearbetet och 

fördelning av 

undervisningstiden över läsåret 

 

GyF 4 kap § 22 

 

Rektor  Redovisning av hur varje 

elev erbjudits sin 

garanterade 

undervisningstid ska 

kunna göras 

 

9.6 Beslut om vilka kurser som ska 

erbjudas som 

programfördjupning 

 

GyF 4 kap 6 § Rektor   

9.7 Beslut om vilka kurser som ska 

erbjudas som individuellt val. 

GyF 4 kap 7 § Rektor   

9.8 Beslut om läsårets början och 

slut  

GyF 3 kap § 2 Skolchef   

9.9 Beslut om arbetsplatsförlagt 

lärande, samt anskaffande av 

platser 

 

GyF 4 kap 12-

13 §§ 

Rektor   

9.10 Beslut om tilläggsbelopp för 

elever i fristående 

gymnasieskolor 

 

SkolL 16 kap 54 

§, 17 kap 34 § 

VHC 

Elevhälsan 
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9.11 Beslut om avstängning av elev SkolL 5 kap 17-

20, 24 §§ 

AU  Om det kan antas att 

förutsättningarna för 

avstängning är uppfyllda, 

får rektor, med hänsyn 

till elevers trygghet och 

studiero besluta om 

omedelbar avstängning 

högst en vecka. Om AUs 

beslut inte kan avvaktas 

med hänsyn till andra 

personers säkerhet, 

rektor besluta att 

förlänga beslutet med 

ytterligare en vecka. 

9.12 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från 

rektor 

 

SkolL 6 kap 10 

§ 

Skolchef V  

9.13 Utreda omständigheterna kring 

de kränkningar och i 

förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra 

kränkande behandling i 

framtiden.  

 

SkolL 6 kap 10 

§ 

Rektor V Beslut BUN § 76/15 

 

 

9.14 Beslut om behörighet och 

mottagande  

SkolL 16 kap. 

36, 43-44, 47 §§ 

17 kap 14 §  

Ansv. Ant  Mottagande i första hand 

kan överklagas enl. SkolL 

28 kap. 13 § 

9.15 Yttrande från hemkommunen till 

annan kommun  

SkolL 16 kap. 48 

§  
Ansv. Ant V  

9.16 Beslut att ta emot ungdomar till 

yrkesintroduktion eller 

individuellt alternativ trots att de 

är behöriga till yrkesprogram om 

det finns synnerliga skäl till detta 

  

SkolL 17 kap 11 

§ 
Ansv Ant   

9.17 Beslut om antagning till de olika 

utbildningarna som anordnas av 

huvudmannen 

SkolL 17 kap. 12 

§  

GyF 7 kap. 2-7 §  

 

Ansv. Ant   

9.18 Beslut om antagning vid en 

senare tidpunkt än vid början av 

utbildningen 

 

GyF 7 kap. 8 §  Ansv. Ant  Avser antagning efter 

avslutad reservantagning 
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9.19 Beslut om byte av studieväg  GyF 7 kap. 9 §  

 
Rektor  För elev från annan 

hemkommun ska 

yttrande inhämtas från 

elevens hemkommun 

innan beslut fattas 

9.20 Beslut om återantagning  GyF 7 kap. 10 §  

 
Ansv. Ant   

9.21 Information till hemkommunen 

när en elev börjar eller slutar vid 

gymnasieskolan  

 

SkolL 15 kap. 15 

§  
Ansv. Ant 
Rektor  

 V I samband med antagning  

Vid avslut av skolgång 

9.22 Stöd till inackordering  SkolL 15 kap. 32 

§  
Ansv. Ant  Tillägg/prövning utöver 

riktlinjer.  

Kan överklagas enl. SkolL 

28 kap. § 5  
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10. GYMNASIESÄRSKOLAN  

Regler att tillämpa på utbildningar med start EFTER 1 juli 2011 och före 30 juni 2013. 

Med SkolF avses Skollagen 2010:800 med ändringar. Med GyF avses gymnasieförordningen 

SFS 2010:2039 med ändringar 

 

Nr Ärende Lagrum 

 

Beslutas 

av 

D/V Anmärkning 

 Antagning, elevärenden mm     

10.1 Utredning inför beslut om 

mottagande i gymnasiesärskola 

avseende elever som inte har gått i 

grundsärskola 

 

SkolL 18 

kap. 8 § 

 

VHC 

Elevhälsa 

V  

10.2 Beslut angående mottagande i 

gymnasiesärskolan 

 

SkolL 18 kap 

8 § 

VHC 

Elevhälsa  

  

10.3 Utskrivning av elev i 

gymnasiesärskola 

 

 VHC 

Elevhälsa 

  

10.4 Information till hemkommunen 

när en elev börjar eller slutar vid 

gymnasieskolan. 

 

SkolL 18 kap  

10 § 

Rektor V  

10.5 Beslut om tilläggsbelopp som 

kommunen ska betala till 

fristående huvudman 

 

SkolL 19 kap 

27 § 

VHC 

Elevhälsa 

  

10.6 Överenskommelse om 

interkommunal ersättning för elev 

från annan kommun. 

 

SkolL 19 kap 

22 § 

VHC 

Frivilliga 

skolformer  

  

10.7 Yttrande till annan kommun 

beträffande mottagande i annan 

kommuns gymnasiesärskola 

 

SkolL 19 kap 

13 § 

VHC 

Frivilliga 

skolformer 

V  

10.8 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från rektor 

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Skolchef V  

10.9 Utreda omständigheterna kring de 

kränkningar och i förekommande 

fall vidta de åtgärder som skäligen 

kan krävas för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden.  

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Rektor V Beslut BUN § 76/15 
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10.10 Beslut om avstängning av elev SkolL 5 kap 

17-20, 24 §§ 

AU  Om det kan antas att 

förutsättningarna för 

avstängning är uppfyllda, 

får rektor, med hänsyn till 

elevers trygghet och 

studiero besluta om 

omedelbar avstängning 

högst en vecka. Om AUs 

beslut inte kan avvaktas 

med hänsyn till andra 

personers säkerhet, rektor 

besluta att förlänga 

beslutet med ytterligare 

en vecka. 

 
Timplan, undervisningstid 

 

    

10.11 Fördelning av undervisningstid 

över läsåren 

GyF 13 kap 

6 § 

Rektor   

10.12 Beslut om lokala tillägg  GyF 13 kap 

14 § 

Rektor   

10.13 Beslut om hur anmälnings-

skyldighet vid sjukdom eller 

annan orsak ska fullgöras 

 

Gyf 13 kap 

19 § 

Rektor   

10.14 Fastställande av plan för 

specialutformat program för 

enskild elev 

 

SkolL 19 kap 

4 § 

Rektor  Fastställande av plan för 

specialutformat program 

för grupper av elever 

delegeras ej 

10.15 Beslut om yrkesträning eller 

verksamhetsträning för elever som 

ska tas emot på individuellt 

program 

 

SkolL 19 kap 

6 § 

Rektor   

10.16 Kursplaner för lokala kurser  GyF 13 kap 

3 § 

Rektor   

10.17 Inrättande av lokala kurser GyF 13 kap 

8-9 §§ 

Rektor   

10.18 Beslut om lokalt valbara kurser GyF 13 kap 

12 § 

Rektor   
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10.19 Antal timmar som ska gälla för en 

kurs 

GyF 13 kap 

5 § 

Rektor   

10.20 Anskaffning av platser till 

arbetsplatsförlagd utbildning samt 

förläggning av dessa. 

 

GyF 13 kap 

15 § 

Rektor V  

10.21 Betygskriterier lokala kurser GyF 13 kap 

22 § 

Rektor   
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11. GYMNASIESÄRSKOLA  
Gymnasiesärskola med start efter 30 juni 2013  

Med (SkolL) avses Skollagen (2010:800) med ändringar. 

Med (GyF) avses Gymnasieförordningen (2010:2039) med ändringar.  

 

 Antagning, elevärenden mm     

11.1 Utredning av om elev tillhör/inte 

tillhör gymnasieskolans målgrupp 

 

SkolL 18 

kap. 5-6 §§ 

 

VHC 

Elevhälsa 

V  

11.2 Bedömning av om sökande till ett 

individuellt program har 

förutsättningar att följa 

undervisning på ett nationellt 

program 

 

SkolL 19 kap 

29 § tredje 

stycket 

VHC 

Elevhälsa 

  

11.3 Beslut att elev tillhör/inte tillhör 

gymnasieskolans målgrupp 

 

SkolL 18 kap 

5 § resp 7 § 

VHC 

Elevhälsa  

  

11.4 Beslut om mottagande SkolL 19 kap 

29 § 

Anv. Ant.  Mottagande kan i första 

hand överklagas enl. 

SkolL 28 kap 13 § 

11.5 Information till hemkommunen 

när en elev börjar eller slutar vid 

gymnasieskolan. 

 

SkolL 18 kap  

15 § 

Rektor V I samband med antagning  

Vid avslut av skolgång  

11.6 Beslut om tilläggsbelopp till 

fristående skolhuvudman för elev 

som har omfattande behov av 

särskilt stöd 

 

SkolL 19 kap 

45 och 47 § 

GyF 13 kap 

7 § 

VHC 

Elevhälsa 

  

11.7 Inhämtade av yttrande innan elev 

från annan kommun tas emot 

 

SkolL 19 kap 

41 § 

Ansv. Ant V  

11.8 Beslut om urval  GyF 7 kap. 

11-12 §§  

 

Ansv. Ant   

11.9 Beslut om antagning  SkolL 18 kap. 

12 §  

GyF 7 kap. 13 

§  

 

Ansv. Ant   

11.10 Beslut om antagning vid ett senare 

tillfälle  

 

GyF 7 kap. 8 

§  
Ansv. Ant   

11.11 Beslut om byte av studieväg  GyF 7 kap. 9 

§  
Ansv. Ant   
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11.12 Beslut om återantagning  GyF 7 kap. 10 

§  
Ansv. Ant   

11.13 Stöd till inackordering  SkolL 18 kap. 

32 §  
Ansv. Ant  Kan överklagas enl. SkolL 

28 kap. § 5  

 

11.14 Beslut om skolskjuts 

 

SkolL 18 kap 

30, 31, 35 §§ 

VHC Friv. 

skolf 

  

11.15 Beslut om avstängning av elev SkolL 5 kap 

17-20, 24 §§ 

AU  Om det kan antas att 

förutsättningarna för 

avstängning är uppfyllda, 

får rektor, med hänsyn till 

elevers trygghet och 

studiero besluta om 

omedelbar avstängning 

högst en vecka. Om AUs 

beslut inte kan avvaktas 

med hänsyn till andra 

personers säkerhet, rektor 

besluta att förlänga 

beslutet med ytterligare 

en vecka. 

11.16 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från rektor 

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Skolchef V  

11.17 Utreda omständigheterna kring de 

kränkningar och i förekommande 

fall vidta de åtgärder som skäligen 

kan krävas för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden.  

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Rektor V Beslut BUN § 76/15 

 

 

 
Timplan, undervisningstid 

 

    

11.18 Beslut om vilka kurser som ska 

erbjudas som individuellt val 

GyF 4 kap 7 

§ 

Rektor   

11.19 - Beslut om antal timmar som ska 

gälla för en kurs, ämnesområde 

och gymnasiesärskolearbetet 

- Fördelning av undervisningstid 

över läsåren/ timplan 

 

GyF 4 kap 

22 § 

Rektor   

11.20 Befrielse från undervisning i en 

eller flera kurser i 

gymnasieskolearbetet 

Gyf 9 kap 6 

§ 

Rektor   
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11.21 Anskaffning av platser till 

arbetsplatsförlagd utbildning samt 

ansvar för att platserna uppfyller 

de krav som finns på utbildningen  

GyF 4 kap 

12 § fjärde 

stycket 

Rektor V  
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12. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING OCH SVENSKA FÖR INVANDRARE  
Gäller utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2012 

Skollagen (2010:800) (SL)   

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning (VuxF)  

 

Nr Ärende Lagrum  Delegation  Kommentar 

12.1 Beslut om mottagande till 

utbildning  

SkolL 20 kap. 

13-14 §§, 22 

§, 33 § 

 

Rektor  Kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 

SkolL 28 kap. 12 § p. 9  

12.2 Beslut om att böcker och andra 

lärverktyg ska erbjudas mot 

avgift 

 

SkolL 20 kap. 

7 §  

Rektor   

12.3 Beslut om vilka nationella 

kurser som ska ges på 

grundläggande och  

gymnasial nivå 

  

VuxF 2 kap. 9 

§ 

 

Rektor   

12.4 Ansökan till Statens skolverk 

om en ny kurs på gymnasial 

nivå  

VuxF 2 kap. 5 

§  

Rektor V  

12.5 Beslut om att minska 

undervisningens omfattning  

SkolL 20 kap. 

§ 24  

 

Rektor  Minskning kan ske om 

eleven begär det och det är 

förenligt med 

utbildningens syfte 

 

12.6 Beslut om att utbildning på en 

kurs ska upphöra. 

SkolL 20 kap 

9 § 

Rektor   

12.7 Beslut om att på nytt bereda 

elev utbildning om det finns 

särskilda skäl 

SkolL 20 kap. 

9 § 3 st.  

Rektor  Kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd enligt 

28 kap. 12 § p. 11 SL  

12.8 Yttrande om interkommunal 

ersättning i samband med 

ansökan om utbildning på 

grundläggande nivå hos annan 

huvudman 

 

SkolL 20 kap 

14 §, 21 § 

Rektor V  
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12.9 Anskaffning av platser för 

arbetsförlagt lärande och se till 

att lärandet uppfyller kraven 

 

VuxF 2 kap. 

27§  

Rektor V  

12.10 Samråd med berörd arbetsgivare 

och lokal 

arbetstagarorganisation om en 

arbetstagares deltagande i 

utbildningen och utbildningens 

förläggning 

 

SkolL 20 kap. 

25, 27 §§ 

Rektor V  

12.11 Beslut om avstängning av elev SkolL 5 kap 

17-20 §§, 24 § 

AU  Om det kan antas att 

förutsättningarna för 

avstängning är uppfyllda, 

får rektor, med hänsyn till 

elevers trygghet och 

studiero besluta om 

omedelbar avstängning 

högst en vecka. Om AUs 

beslut inte kan avvaktas 

med hänsyn till andra 

personers säkerhet, rektor 

besluta att förlänga 

beslutet med ytterligare en 

vecka. 

12.12 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från 

rektor 

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Skolchef V  

12.13 Utreda omständigheterna kring 

de kränkningar och i 

förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra 

kränkande behandling i 

framtiden.  

SkolL 6 kap 

10 § 

Rektor V Beslut BUN § 76/15 

 

 

12.14 Beslut om att till enskild 

entreprenör överlämna den 

myndighetsutövning som hör till 

rektorns uppgifter  

 

SkolL 23 kap. 

6 § 

VuxF 1 kap. 4 

§  

Ordföranden  Förutsätter att 

entreprenören har ett 

tillstånd enligt 6 kap. 1 § 

Vux. Rektorns uppgifter 

enligt 2 kap. 10 § VuxF 

får inte överlämnas. 
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13. SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 

Gäller utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2012 

Skollagen (2010:800) (SL)   

Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning (VuxF)  

 

Nr Ärende Lagrum  Delegation  Kommentar 

13.1 Beslut om att böcker och andra 

lärverktyg ska erbjudas mot 

avgift 

SkolL 21 kap. 

6 §  

Rektor   

13.2 Ansökan till Statens skolverk om 

en ny nationell kurs  

VuxF 2 kap. 5 

§  

Rektor V  

13.3 Beslut om mottagande av elev 

till särskild utbildning för vuxna 

SkolL 21 kap. 

7 § 

Rektor  Kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 9 

SL  

13.4 Yttrande om interkommunal 

ersättning i samband med 

ansökan till särskild utbildning 

för vuxna hos annan huvudman 

 

SkolL 21 kap. 

7 §  

Rektor V  

13.5 Beslut om att utbildning på en 

kurs ska upphöra 

SkolL 21 kap. 

9 § 2 st.  

Rektor  Kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 

10 SL  

13.6 Beslut om att på nytt bereda elev 

särskild utbildning för vuxna om 

det finns särskilda skäl 

SkolL 21 kap. 

9 § 3 st.  

Rektor  Kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

enligt 28 kap. 12 § p. 

10 SL  

13.7 Anskaffning av platser för 

arbetsförlagt lärande och se till 

att lärandet uppfyller kraven 

 

VuxF 2 kap. 

26 §  

Rektor V  

13.8 Beslut om avstängning av elev SkolL 5 kap 

17-20, 24 §§ 

AU  Om det kan antas att 

förutsättningarna för 

avstängning är 

uppfyllda, får rektor, 

med hänsyn till elevers 

trygghet och studiero, 

besluta om omedelbar 

avstängning högst en 
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vecka. Om AUs beslut 

inte kan avvaktas med 

hänsyn till andra 

personers säkerhet, 

rektor besluta att 

förlänga beslutet med 

ytterligare en vecka. 

13.9 Mottagande av anmälan om 

kränkande behandling från 

rektor 

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Skolchef V  

13.10 Utreda omständigheterna kring 

de kränkningar och i 

förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan 

krävas för att förhindra 

kränkande behandling i 

framtiden.  

 

SkolL 6 kap 

10 § 

Rektor V Beslut BUN § 76/15 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Medlemskap i samordningsförbundet i Nordvästra Skåne, Finsam 
BUN 2017.0095

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund har, som representant för Klippans kommun, deltagit i 
en beredningsgrupps arbete med uppdraget att ta fram förslag på att tillskapa ett FINSAM 
förbund, Samordnings-förbundet NNV (nordnordvästra Skåne).  Förbundet kommer att 
bestå av Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region Skåne, samt kommunerna Båstad, 
Klippan, Ängelholm och Örkelljunga. Sedan arbetsutskottets möte har även Perstorp valt 
att ingå i arbetsgruppen för att tillsakpa FINSAM.
Kommundirektör Tomas Rikse har begärt att Barn- och utbildningsnämndens yttrar sig i 
ärendet och arbetsutskottet föreslår att nämnden ställer sig bakom det fortsatta arbetet för 
att tillskapa Samordningsförbundet NNV, med Klippans kommun som en av de blivande 
medlemmarna.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18 § 41
Remiss från Kommundirektör gällnade anslutning till FINSAM, Tomas Rikse,
2017-04-11
Förslag till Förbundsordning för samordningsförbundet i Nordvästra Skåne, FINSAM,
2017-05-09
Ekonomiberäkning för Förbundsordning för samordningsförbundet i Nordvästra Skåne, 
FINSAM, 2017-05-09
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ställa sig bakom det fortsatta arbetet för att tillskapa Samordningsförbundet NNV, med 
Klippans kommun som en av de blivande medlemmarna.
____

44 (51)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Förändringar för Familjens hus 
BUN 2017.0108

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att förutsättningar för Familjens hus har 
förändrats genom att den ersättning som Vårdcentralen och Capio har erhållit för att driva 
barnavårdscentral i Familjens hus, har halverats. Capio är öppna med att de inte kan 
fortsätta med sin del med de ändrade förutsättningarna. Vårdcentralen har tillfrågat 
Mödravården om de är intresserade att ingå i verksamheten. Intresse finns och 
förhandlingar har startats mellan Mödravård och Vårdcentralen.
Anneli P Dalberg uttrycker att det är mycket olyckligt att ersättningen är förändrad då 
verksamheten har fungerat mycket positivt med att ha ett Familjens hus med Vårdcentral 
och Capio under samma tak. Det som är positivt är att med Mödravården i verksamheten, 
blir Klippans Familjens hus en fullständig familjecentral.
Om inte Mödravården kan ingå i verksamheten kommer hyreskostnader, lokalvård samt 
andra fasta kostnader att delas på 3 aktörer istället för 4. Om Mödravården väljer att ingå 
i verksamheten kommer kostnaderna för Klippans kommun förbli den samma.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18 § 42
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Notera informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Byggnation av ny förskola vid Badvägen i Klippan 
BUN 2017.0128

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att ett lokalprogram är framtaget för 
nybyggnation av förskola med 8 avdelningar och ”Nattis”, på Badvägen.
Förslag till effektmål för ny förskola är följande:
 

 Hållbar utveckling; skapa pedagogiska miljöer med utgångspunkt ur ekologisk-, 
social-, kulturell- och ekonomisk hållbarhet

 Barnkonventionen som utgångsläge
 Hög grad av tillgänglighet som främjar kreativitet och skapande, både inom- och 

utomhus
 Attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller skicklig pedagogisk personal 

genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö.
 Bra och säker arbetsmiljö, både inom- och utomhus
 Trygg, säker och välkomnande miljö som inbjuder till möten och samspel

 
Cecilia Örnemark (MP) poängterar att hon vill se att den nya förskolan förses med 
solceller. Anneli P Dalberg informerar att detta finns inskrivet i lokalprogrammet för 
förskolan.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-18 § 46
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen att godkänna effektmålen, enligt ovan, för byggnationen av 
ny förskola vid Badvägen.
___
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Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

Arbetsmiljö 
BUN 2017.0006

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter för 
personal och elever anmälda i kommunens arbetsmiljöverktyg, KIA, under perioden 
januari till april 2017.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning av händelser för barn och elev, jan-april 2017
Sammanställning av händelser för personal, jan-april 2017
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2017.0009

Ärendet
Neyssa Lundmark (S) rapporterar kortfattat från kontaktpolitikerbesök på Bofinkenskolan 
som hon genomförde 2017-04-26 tillsammans med Gunnel Johansson (C). Utförlig 
rapport från besöket har funnits att läsa för ledamöterna innan sammanträdet.
 
Rune Persson (S) rapporterar från besök på Tegelbruksskolan som genomfördes när 
förskolebarn från Antilopens förskola besökte fordon- och transportprogrammet.  
Han rapporterar vidare från kocktävlingen som ägde rum på Ljungbyhedsskolan
2017-05-19.
 
Cecilia Örnemark (MP) uttrycker en önskan att barn/elever genomför studiebesök på 
lantbruk.
 
Beslutsunderlag
Rapport från verksamhetsbesök Bofinkenskolan, Gunnel Johansson och Neyssa 
Lundmark, 2017-04-26
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
 

48 (51)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Delegationsärende 
BUN 2017.0007

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:

Dnr 2017.0035-2-3
2017-03-30 Beslut om tillförordnad förskolechef Vc förskola

Dnr 2017.0035-4-5
2017-05-22 Beslut om tillförordnad förskolechef Vc förskola

Dnr 2017.0087
2017-04-24 Beslut om skolskjuts – beviljad Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0093
2017-04-28 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0103
2017-05-08 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0101
2017-05-08 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0105
2017-05-10 Beslut om skolskjuts – beviljad Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0106
2017-05-15 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0109
2017-05-15 Beslut om skolskjuts – beviljad Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0110
2017-05-15 Beslut om skolskjuts – beviljad Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0118
2017-05-19 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.
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Barn- och utbildningsnämnden
2017-05-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr 2017.0117
2017-05-19 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0116
2017-05-19 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0127
2017-05-22 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0126
2017-05-23 Beslut om skolskjuts – avslag Skolskjutssamord.

Dnr 2017.0080
2017-04-11 Beslut om bestutsattesträtt, konto 6901 Skolchef

Dnr 2016.0112
2017-04-11 Beslut om reviderade läsårstider 17/18 Skolchef

Dnr 2017.0090
2017-03-17 Beslut gällande utlämnade av handling Skolchef
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Barn- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2017.0129
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 88/17 - hantering av statsbidrag från 
Migrationsverket 2017
 
BUN 2017.0121
Verksamhetsberättelse och årsredovisning Villa Villerkulla 2016
 
BUN 2017.0121  
Verksamhetsberättelse och årsredovisning Skaparverkstan 2016
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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