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Referensnummer för signaturer:

§ 60
Revidering av nämndens delegationsordning och bilaga om verkställighet 
(BUN 2021.194)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomsförvaltningens förslag på reviderad 
delegationsordning samt bilaga om verkställighet.

Ärendebeskrivning
Som en del av den kommunövergripande översynen av samtliga nämnders delegationsordning 
föreslås ändringar:

- inom upphandlingsområdet, vilket underlättar den vardagliga hanteringen av 
upphandlingsärenden då de flesta upphandlingar går genom kommunens centrala 
upphandlingsenhet,
- gällande anställning och tillförordnande av personal samt
- entledigande av dataskyddsombud.

I samband med revideringen har barn- och ungdomsförvaltningen gått igenom även andra mer 
nämndspecifika delar i delegationsordningen, främst i syfte att förtydliga vid behov och 
förvaltningen har förslag på följande ändringar:

- tydliggörande av delegation vid överklaganden och yttranden samt
- strukturell förändring i syfte att tydliggöra och åtskilja interkommunal ersättning och 
tilläggsbelopp.

Med anledning av förslagen har verkställighetsbilagan uppdaterats.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revidering delegationsordning
 Sammanfattning förslag på ändringar delegationsordning och bilaga
 BUN 2021.194 Revidering delegationsordning
 Förslag bilaga rev delegationsordning, BUN dec 2021
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Tjänsteskrivelse

Revidering av nämndens 
delegationsordning och bilaga om 
verkställighet

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomsförvaltningens förslag på 
reviderad delegationsordning samt bilaga om verkställighet.

Sammanfattning av ärendet
Som en del av den kommunövergripande översynen av samtliga nämnders 
delegationsordning föreslås ändringar:

- inom upphandlingsområdet, vilket underlättar den vardagliga hanteringen av 
upphandlingsärenden då de flesta upphandlingar går genom kommunens centrala 
upphandlingsenhet,
- gällande anställning och tillförordnande av personal samt
- entledigande av dataskyddsombud.

I samband med revideringen har barn- och ungdomsförvaltningen gått igenom även 
andra mer nämndspecifika delar i delegationsordningen, främst i syfte att förtydliga 
vid behov och förvaltningen har förslag på följande ändringar:

- tydliggörande av delegation vid överklaganden och yttranden samt 
- strukturell förändring i syfte att tydliggöra och åtskilja interkommunal ersättning 
och tilläggsbelopp. 

Med anledning av förslagen har verkställighetsbilagan uppdaterats. 

Anställningar
Vad avser motivering till att anmäla anställningar som delegationsbeslut hänvisas till 
det som låg till grund för ändringen i kommunstyrelsens delegationsordning. Där 
framhålls bland annat att tillsvidareanställningar enligt SKR är beslut enligt 
kommunallagen och bör beslutas på delegation. Besluten ska tillkännages på webben 
för att därmed kunna överklagas och slutligen vinna laga kraft. Det finns en etablerad 
praxis sedan minst 30 år att timanställningar kan ses som verkställighet, vilket har 
godtagits i dömande instanser. 

Linda Hallén Malin Thengqvist
Avdelningschef Verksamhetsutveckling Förvaltningsjurist 

Expedieras till: Akten
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Förslag på ändringar i barn- och 
ungdomsnämndens delegationsordning 
samt bilaga om verkställighet
Sammanfattning

 Några punkter är nya med anledning av förslag utifrån kommunstyrelsens 
delegationsordning, en ny punkt om begäran om anstånd samt rotering 
mellan delegat och ersättare (gula markeringar).

 Beslut gällande interkommunal ersättning och tilläggsbelopp har tidigare 
varit fördelade på respektive skolform. För att skapa tydlighet och särskilja de 
båda föreslås två nya rubriker (rosa markeringar). Det innebär inga sakliga 
förändringar. 

 För att göra det lite enklare att hitta föreslås några punkter byta plats – utan 
att ändra sakinnehåll (gröna markeringar). Två punkter flyttas från 
verkställighet till delegation.

 En punkt flyttas till verkställighet (turkos markering).

 Överstrukna punkter tas förslagsvis bort.

NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE

1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA BESLUT 
1.2 Beslut om att till domstol eller annan myndighet 

begära anstånd samt överklaga beslut i 
brådskande fall

Handläggare i 
ärendet

Avdelningschef

1.5 Beslut om att till domstol eller annan myndighet 
begära anstånd

Handläggare i 
ärendet

Avdelningschef

1.6 Beslut om att utse och entlediga 
dataskyddsombud 

Förvaltningschef

YTTRANDEN
1.6 Yttrande till domstol eller annan myndighet vid 

överklagande av myndighetsbeslut 
Ordförande Kommentar

Ordförande ska 
samråda med 
förvaltningschef innan 
beslut fattas
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1.6

a.

b.
c.

Yttrande till rättsinstans vid överklagande av 
delegationsbeslut och inget annat följer av 
delegationsordningen

beslut av nämnden

beslut av nämndens utskott
beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation

Nämndens 
ordförande
BUNAU/BUNIU
Förvaltningschef

1.7 Yttrande till rättsinstans vid överklagande av 
beslut om skolskjuts

Handläggare i 
ärendet

1.20 Överklaga beslut enligt LivL som berör 
sanktioner enligt artikel 54 EG-förordning 
882/2004 eller 22-23 §§ LivL

Förvaltningschef

ÖVRIGT
1.12 Beslut om att häva avtal. Gäller avtal som inte 

faller inom ramen för upphandling
Förvaltningschef Flyttas till punkt 1.6 

punkt a.
1.13 Beslut, undertecknande och beslut att säga upp 

avtal samt beslut att förlänga avtal. Gäller avtal 
som inte faller inom ramen för upphandling och 
uppgår till ett värde av 100 000 kronor eller mer

Avdelningschef Förvaltningschef

1.19 Överklaga beslut enligt LivL som berör frågor 
om godkännande av 
livsmedelsanläggning/registrering av 
livsmedelsanläggning
31-32 §§ LivL

Förvaltningschef

1.20 Överklaga beslut enligt LivL som berör 
sanktioner enligt artikel 54 EG-förordning 
882/2004 eller 22-23 §§ LivL

Förvaltningschef

3.0 UPPHANDLING OCH AVTAL
3.7 Tilldelningsbeslut och beställningsavtal gällande 

beställningsförfrågan vid förnyad 
konkurrensutsättning av kommunens ramavtal

Avdelningschef

1.13 Beslut, undertecknande och beslut att säga upp 
avtal samt beslut att förlänga avtal. Gäller avtal 
som inte faller inom ramen för upphandling och 
uppgår till ett värde av 100 000 kronor eller mer

Avdelningschef Förvaltningschef

4.0 PERSONAL
ARBETSMILJÖANSVAR – Se rutiner

4.2 Anställning, uppsägning och avsked av 
avdelningschef

Förvaltningschef

4.3 Avgångsvederlag vid överenskommelse om 
avslut

Förvaltningschef Kommentar
Förvaltningschef ska 
stämma av med 
personalchef/förhandli
ngschef innan beslut 
fattas.
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4.6 Anställning av övrig personal med månadslön Avdelningschef

4.7 Utse tillförordnad övrig chef under ordinaries 
frånvaro

Förvaltningschef/ 
Avdelningschef

5.0 SKOLPLIKT OCH RÄTT TILL UTBILDNING (Alla skolformer)
5.7 Beslut om rätt att slutföra skolgången

7 kap. 15-16 §§ SL  
Rektor
Förvaltningschef

Kommentar
För elever i 
specialskola görs 
prövning av 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

6.0 INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (Alla skolformer)
6.1 Beslut om överenskommelse om 

interkommunal ersättning för elever i 
förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem

8 kap. 17 § SL, 9 kap. 16 § SL, 10 kap. 34 § 
SL, 11 kap. 33 § SL, 14 kap. 14 § SL

Förvaltningschef Avdelningschef 
Ekonomi och 
administration

7.0 TILLÄGGSBELOPP (Alla skolformer med fristående huvudman)
7.1 Beslut om tilläggsbelopp för barn och elever i 

förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem med 
omfattande behov av särskilt stöd

8 kap. 23 § SL, 9 kap. 21 § SL, 10 kap. 39 § 
SL, 11 kap. 38 § SL, 14 kap. 17 § SL, 25 
kap. 13 § SL, 14 kap. 8 § SkolF

Avdelningschef 
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

7.2 Beslut om tilläggsbelopp för 
modersmålsundervisning

Avdelningschef 
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

Bilaga om verkställighet

NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE
3.0 UPPHANDLING

Avtal/kontrakt/ramavtal över tröskelvärdet Avdelningschef
Upphandlare/
Upphandlingschef

Kommentar
Är en konsekvens av 
beslutet om att 
inleda upphandling 
samt 
tilldelningsbeslut och 
bedöms därför som 
verkställighet 
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Avtal/kontrakt/ramavtal upp till tröskelvärdet Avdelningschef
Upphandlare/
Upphandlingschef

Avtal/kontrakt/ramavtal upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster. 
Motsvarande gäller för byggentreprenader

Avdelningschef
Upphandlare/
Upphandlingschef

Kommentar
Se intranätet för 
aktuella belopp

Avropskontrakt från Inköpscentraler Avdelningschef
Upphandlare/
Upphandlingschef

Kommentar
Bedöms som 
verkställighet. 
Avropskontraktet 
baseras på beslut 
fattade av den 
upphandlade 
myndigheten (Adda, 
tidigare SKL/
Kammarkollegiet)

Avropskontrakt från Kammarkollegiets 
ramavtal, upp till och över tröskelvärdet

Upphandlingschef

Avropskontrakt från Kammarkollegiets 
ramavtal, upp till 28 % av tröskelvärdet för 
varor och tjänster. Detsamma gäller för 
byggentreprenader

Avdelningschef
Upphandlare/
Upphandlingschef

Kommentar
Se intranätet för 
aktuella belopp

Förlänga avtal/ramavtal upp till och över 
tröskelvärdet

Den som beslutat 
om avtalet
Inköpscontroller

Upphandlare/
Inköpscontroller 
Upphandlingschef

Förlänga avtal/ramavtal upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster. 
Detsamma gäller för byggentreprenader

Den som beslutat 
om avtalet
Inköpscontroller

Upphandlare/
 Inköpscontroller 
Upphandlingschef

Kommentar
Se intranätet för 
aktuella belopp

Tilldelningsbeslut och Beställningsavtal 
gällande beställningsförfrågan vid förnyad 
konkurrensutsättning av kommunens ramavtal 
samt beställningar enligt strikt rangordning

Avdelningschef/ 
Projektledare

Upphandlare/ 
Upphandlingschef

Indexjustering av avtal Inköpscontroller Upphandlare/ 
Upphandlingschef

5.0 PERSONAL
Bedöms som verkställighet och ryms inom chefsansvaret

Anställning av timavlönad personal Avdelningschef

Anställning av enhetschef Avdelningschef

Anställning av övrig personal Avdelningschef
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DELEGATIONSORDNING
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barn- och ungdomsnämndens 
delegationsordning
Fastställd av barn- och ungdomsnämnden 2021-12-xx § xx

Allmänna bestämmelser 
Barn- och ungdomsnämndens beslutanderätt framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och 
kommunstyrelsens reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. 

Med delegation avses att barn- och ungdomsnämnden för över beslutanderätt till någon.

Föreskrifter om delegering av ärenden inom en nämnds verksamhetsområde finns i 6 kap 37-41 §§ och 
7 kap. 5-8 §§ KL. En nämnd kan uppdra åt ett utskott, åt en ledamot, ersättare eller åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden 6 kap. 37 § 
KL. 

Enligt 6 kap. 38 § KL får barn- och ungdomsnämnden inte delegera följande ärenden: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Enbart förvaltningschef har rätt att vidaredelegera beslut, 7 kap. 6 § KL. Förvaltningschefs beslut om 
vidaredelegation är ett delegationsbeslut i sig som ska anmälas till nämnd. Förvaltningschef kan inte 
vidaredelegera sin beslutanderätt om vidaredelegation. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation 
från förvaltningschef ska anmälas till förvaltningschef. 

I anmälan av delegationsbeslut ska framgå: 

 vem som har fattat beslutet, 
 när beslutet har fattats, 
 vilket beslut som har fattats och, 
 vad beslutet avser. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av utbildningsnämnden. Beslutet 
kan inte återkallas eller omprövas av nämnden och överklagas på samma sätt som nämndens beslut.
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Bestämmelser om ersättare 
Vid förfall för barn- och ungdomsnämndens ordförande får beslut fattas av nämndens vice ordförande. 

Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av förvaltningschef.

Vid förfall för förvaltningschef får, om ersättare inte förordnats, beslut  fattas av nämndens 
ordförande.

Förkortningar som används i denna delegationsordning 

BUNAU Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
BUNIU Barn- och ungdomsnämndens individutskott

SL Skollag (2010:800)
FL Förvaltningslag (2017:900)
KL Kommunallag (2017:725)
TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
LOU Lag om offentlig upphandling (2016:1145)
SkolF Skolförordning (2011:185)
GyF Gymnasieförordning (2010:2039)
DL Diskrimineringslagen (2008:567)
LivL Livsmedelslagen (2006:804)
LIVSFS Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Med avdelningschef avses chef med ansvar för det område som frågan rör, om inget annat uttryckligen 
följer av delegationsordningen.



VALLENTUNA KOMMUN SID 3/11
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS

 DELEGATIONSORDNING

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Innehåll
Barn- och ungdomsnämndens  delegationsordning................................................................................... 1

ALLMÄNNA JURIDISKA BESLUT..................................................................................................... 4

EKONOMI............................................................................................................................................ 6

UPPHANDLING OCH AVTAL............................................................................................................ 6

PERSONAL........................................................................................................................................... 7

SKOLPLIKT OCH RÄTT TILL UTBILDNING (Alla skolformer)....................................................... 7

INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (Alla skolformer)...................................................................... 8

TILLÄGGSBELOPP (Alla skolformer med fristående huvudman).................................................... 8

FÖRSKOLA.......................................................................................................................................... 8

FÖRSKOLEKLASS............................................................................................................................... 9

GRUNDSKOLA.................................................................................................................................... 9

GRUNDSÄRSKOLA........................................................................................................................... 10

FRITIDSHEM..................................................................................................................................... 10

SPECIALSKOLA OCH SÄRSKILDA UTBILDNINGSFORMER....................................................... 10

ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET............................................................................................ 11

TILLSYN.............................................................................................................................................. 11

ÖVRIGA BESTÄMMELSER............................................................................................................... 11



VALLENTUNA KOMMUN SID 4/11
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS

 DELEGATIONSORDNING

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE
1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA BESLUT 
1.1 Beslut i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas
6 kap. 39 § KL

Nämndens ordförande

1.2 Avslå begäran att få ta del av allmän handling 
samt uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnande av allmänhandling

Beslut om handlingar som förvaras på förskole- 
eller skolenhet

Förvaltningschef

Rektor

1.3 Överklaga överklagningsmyndighetens beslut 
samt att i förekommande fall i samband härmed 
ansöka om inhibition

a. beslut av nämndens utskott BUNAU/BUNIU
b. beslut fattade med stöd av 

tjänstemannadelegation 
Förvaltningschef

1.4 Beslut om att till domstol eller annan myndighet 
begära anstånd

Handläggare i 
ärendet

Avdelningschef

1.5 Beslut om att utse och entlediga 
dataskyddsombud 

Förvaltningschef

1.6 Överklaga beslut enligt LivL som berör frågor 
om godkännande av 
livsmedelsanläggning/registrering av 
livsmedelsanläggning
31-32 §§ LivL

Förvaltningschef

1.7 Överklaga beslut enligt LivL som berör 
sanktioner enligt artikel 54 EG-förordning 
882/2004 eller 22-23 §§ LivL

Förvaltningschef

YTTRANDEN
1.8

b.
c.

Yttrande till rättsinstans vid överklagande av 
delegationsbeslut om inget annat följer av 
delegationsordningen

beslut av nämndens utskott
beslut fattade med stöd av 
tjänstemannadelegation

BUNAU/BUNIU
Förvaltningschef Den som fattat 

delegationsbeslute
t

1.9 Yttrande till rättsinstans vid överklagande av 
beslut om skolskjuts

Handläggare i 
ärendet

1.10 Yttrande till rättsinstans vid överklagande av 
bidrag till skolenhet (skolpeng)

Avdelningschef
Ekonomi och 
administration

Kommentar
Avdelningschefen 
ska samråda med 
nämndens 
ordförande innan 
beslut fattas

1.11 Yttrande till Skolinspektionen Förvaltningschef
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1.12

a.

b.

Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd 
gällande

skolplikt och rätt till utbildning (enskild elev) 
samt uppskjuten skolplikt
övriga yttranden

BUNIU

Handläggare i ärendet
1.13 Yttrande i ärenden om tillstyrkande av 

godkännande av enskild huvudman
BUNAU

1.14 Yttrande vid överklagande av beslut om 
föreläggande för vårdnadshavare enligt 7 kap. 
23 § SL

BUNIU

1.15 Yttrande i samband med mottagande av barn 
eller elev från annan kommun
8 kap. 13 §, 9 kap. 13 §, 10 kap. 25 § och 11 
kap. 25 § SL

Förvaltningschef

ÖVRIGT
1.16 Beslut om att inte besvara enkla ärenden, 

yttranden eller remisser som är av mindre 
intresse för nämnden

Avdelningschef Förvaltningschef

1.17 Beslut om att besvara enklare ärenden, 
yttranden eller remisser från 
myndighet/samverkansorgan, som är av mindre 
intresse för nämnden och som inte påverkar 
skolfrågor på ett övergripande sätt

Förvaltningschef

1.18 Yttrande om ansökan om kameraövervakning Nämndens ordförande
1.19 Underteckna delgivning Handläggare i ärendet Förvaltningschef
1.20 Beslut om att extern högskola får bedriva 

forskning inom nämndens ansvarsområde
Förvaltningschef

BESLUT MED STÖD AV FÖRVALTNINGSLAGEN (2017:900)
Om en annan lag eller förordning innehåller en bestämmelse som motsäger vad som står i FL 
ska den bestämmelsen tillämpas istället.

1.21 Beslut att förelägga den enskilde att avhjälpa en 
brist i en framställning, om bristen medför att 
framställningen inte kan läggas till grund för en 
prövning i sak
20 § 2 st. FL

Handläggare i ärendet Avdelningschef

1.22 Beslut att avvisa en framställning som är så 
ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp 
till prövning
20 § 2 st. FL

Handläggare i ärendet Avdelningschef

1.23 Beslut att avslå en framställning om att avgöra 
ett ärende
12 § 1 st. FL

Handläggare i ärendet Avdelningschef

1.24 Beslut att ett ombud eller biträde som är 
olämpligt för sitt uppdrag inte längre får 
medverka i ärendet
14 § 2 st. FL

Handläggare i ärendet Avdelningschef
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1.25 Beslut enligt 15 § 2 st. att förelägga part eller 
ombud att styrka ombudets behörighet genom 
en fullmakt med det innehåll som framgår av 
15 § 1 st. FL

Handläggare i ärendet Avdelningschef

1.26 Beslut om rättelse och ändring av beslut som 
delegaten fattat enligt de förutsättningar som 
anges i 36–39 §§ FL

Avdelningschef

1.27 Beslut att avvisa överklagande av beslut som 
kommit in för sent enligt vad som anges i 45 § 
1 st. andra meningen FL

Avdelningschef

2.0 EKONOMI
2.1 Beslut om besluts- och behörighetsattestanter 

och ersättare till dessa
Förvaltningschef

2.2 Upptagning av nya lån inom ram fastställd av 
kommunfullmäktige och enligt kommunens 
finanspolicy

Nämndens ordförande

2.3

a.
b.
c.

Avskrivning av fordran

under 2 basbelopp
mellan 2 basbelopp och 0,5 mnkr 
över 0,5 mnkr

Förvaltningschef
Nämnden
Kommunfullmäktige

2.4 Avslag på ansökan om bidrag Nämndens ordförande
2.5 Förvaltning av donationsstiftelser Nämndens ordförande
2.6 Upplösning av donationsstiftelse

Stiftelselag kap 6. § 5
Nämndens ordförande

3.0 UPPHANDLING OCH AVTAL
3.1 Fullmakt extern upphandling – ge i uppdrag till 

extern upphandlingsmyndighet att upphandla på 
kommunens vägnar

Upphandlingschef Upphandlare

3.2 Samordnad upphandling för fler kommuner, 
upphandlingsbeslut, upphandlingsbeställning till 
upphandlingsenheten, godkännande av 
upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut och 
avtal samt förlängning av avtal 

Upphandlingschef Upphandlare

3.3 Upphandlingsdokument över tröskelvärdet BUNAU
3.4 Upphandlingsdokument upp till tröskelvärdet Förvaltningschef Ekonomichef
3.5 Upphandlingsdokument upp till 28 % av 

tröskelvärdet för varor och tjänster. För 
byggentreprenader gäller också 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster, det vill säga 
samma beloppsgräns. Se intranätet för aktuella 
belopp

Avdelningschef

3.6 Tilldelningsbeslut Upphandlare
3.7 Besluta om att avbryta upphandling Upphandlingschef Kommentar

Upphandlingschef 
ska samråda med 
den som beslutat om 
upphandlingsdokume



VALLENTUNA KOMMUN SID 7/11
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS

 DELEGATIONSORDNING

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

ntet innan beslut 
fattas

3.8 Beslut om att häva avtal. Gäller avtal som inte 
faller inom ramen för upphandling

Förvaltningschef

3.9 Beslut, undertecknande, beslut att säga upp 
avtal samt beslut att förlänga avtal. Gäller avtal 
som inte faller inom ramen för upphandling och 
uppgår till ett värde av 100 000 kronor eller 
mer

Avdelningschef Förvaltningschef

3.10 Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal Avdelningschef
som är ansvarig för 
tillhörande affärsavtal 

3.11 Direktupphandling över 28 % av tröskelvärdet – 
av synnerliga skäl

Nämndens ordförande

4.0 PERSONAL
ARBETSMILJÖANSVAR – Se rutiner

4.1 Förändringar av organisationen inom 
förvaltningen

Förvaltningschef

4.2 Anställning, uppsägning och avsked av 
avdelningschef

Förvaltningschef

4.3 Avgångsvederlag vid överenskommelse om 
avslut

Förvaltningschef Kommentar
Förvaltningschef ska 
stämma av med 
personalchef/förhand
lingschef innan 
beslut fattas.

4.4 Beslut om att rektor genomför särskild 
befattningsutbildning inom fyra år efter 
tillträdesdagen
2 kap. 12 § SL

Förvaltningschef

4.5

a.
b.

Förtroendevaldas deltagande i kurser och 
konferenser 

upp till ett basbelopp 
kostnad över ett basbelopp

Nämndens ordförande
BUNAU/BUNIU

4.6 Anställning av övrig personal med månadslön Ansvarig chef
4.7 Utse tillförordnad övrig chef under ordinaries 

frånvaro
Förvaltningschef/
Ansvarig chef

5.0 SKOLPLIKT OCH RÄTT TILL UTBILDNING (Alla skolformer)
5.1 Beslut om integrering till/från annan skolform 

samt mottagande på försök
7 kap. 8-9 §§ SL

Rektor

5.2 Beslut om uppskjuten skolplikt
7 kap. 10 § SL

Avdelningschef 
Verksamhetsutveckling

Förvaltningschef

5.3 Beslut om mottagande av barn i förskoleklass 
höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år
7 kap. 11 § SL

Rektor
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5.4 Beslut om fullgörande av skolplikt i 
grundsärskola höstterminen det år barnet fyller 
sex år, utan att ha gått ut förskoleklass, om 
vårdnadshavarna begär det 
7 kap. 11 a § st. 3 p. 3 SL

Förvaltningschef

5.5 Beslut om senare upphörande av skolplikt i 
grund- och grundsärskola (förlängd skolplikt)
7 kap. 13 § SL

Rektor

5.6 Beslut om tidigare upphörande av skolplikt 
7 kap. 14 § SL

Rektor

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

Förvaltningschef Kommentar
För elever i 
specialskola görs 
prövning av 
Specialpedagogiska 
skolmyndigheten

5.8 Beslut rörande fullgörande av skolplikt för  
skolpliktiga barn som inte går i kommunens 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på 
något annat sätt får föreskriven utbildning
7 kap. 21 § SL

BUNIU

5.9 Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt
24 kap. 23-25 §§ SL

BUNIU

6.0 INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (Alla skolformer)
6.1 Beslut om överenskommelse om interkommunal 

ersättning för elever i förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och fritidshem

8 kap. 17 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 34 §, 11 kap. 
33 § och 14 kap. 14 § SL

Förvaltningschef Avdelningschef 
Ekonomi och 
administration

7.0 TILLÄGGSBELOPP (Alla skolformer med fristående huvudman)
7.1 Beslut om tilläggsbelopp för barn och elever i 

förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem med omfattande 
behov av särskilt stöd

8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 
38 §, 14 kap. 17 §, 25 kap. 13 § SL och 14 kap. 
8 § SkolF

Avdelningschef 
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

8.0 FÖRSKOLA
8.1 Beslut om tidsbegränsat godkännande för 

enskild huvudman att utöka barngrupp 
2 kap. 5-7 §§ SL

Förvaltningschef

8.2 Beslut om barngruppens sammansättning, 
storlek och miljö
8 kap. 8 § SL

Rektor
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8.3 Beslut om mottagande av barn från annan 
kommun på grund av särskilda skäl
8 kap. 13 § st. 1 SL

Förvaltningschef Kommentar
Förvaltningschef ska 
samråda med rektor 
innan beslut fattas

8.4 Beslut om mottagande av barn från annan 
kommun vid önskemål från elevens 
vårdnadshavare
8 kap. 13 § st. 2 SL

Rektor

9.0 FÖRSKOLEKLASS
9.1 Beslut om mottagande av elev från annan 

kommun på grund av särskilda skäl
9 kap. 13 § st. 1 SL

Förvaltningschef Kommentar
Förvaltningschef ska 
samråda med rektor 
innan beslut fattas

9.2 Beslut om mottagande av elev från annan 
kommun vid önskemål från elevens 
vårdnadshavare
9 kap. 13 § st. 2 SL

Rektor

9.3 Beslut om att frångå elevens vårdnadshavares 
önskemål om skolplacering på grund av  
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
9 kap. 15 § SL

Förvaltningschef

9.4 Beslut om skolskjuts för elev i förskoleklass med 
offentlig huvudman samt beslut om omprövning 
vid överklagande
9 kap. 15 b-c §§ och 28 kap. 5 § SL

Avdelningschef
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

9.5 Beslut om skolskjuts för elev i förskoleklass med 
fristående huvudman
9 kap. 21 a § SL

Avdelningschef
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

9.6 Beslut om mottagande av elev från utlandet
4 kap. 2 § SkolF

Rektor

10.0 GRUNDSKOLA 
10.1 Beslut rörande lovskola

10 kap. 23 a-f §§ SL
23 kap. 4 a § SL

Förvaltningschef

10.2 Beslut om mottagande av elev från annan 
kommun på grund av särskilda skäl eller vård 
eller boende enligt socialtjänstlagen (2001:453)
10 kap. 25 § SL

Förvaltningschef Kommentar
Förvaltningschef ska 
samråda med rektor 
innan beslut fattas

10.3 Beslut om mottagande av elev från annan 
kommun vid önskemål från elevens 
vårdnadshavare
10 kap. 27 § SL

Rektor

10.4 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver 
den garanterade 
9 kap. 3-4 §§ SkolF

Rektor

10.5 Beslut om placering vid skolenhet och beslut om 
att frångå vårdnadshavares önskemål på grund 
av betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter
10 kap. 30 § SL 

Förvaltningschef
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10.6 Beslut om skolskjuts för elev med offentlig 
huvudman samt beslut om omprövning vid 
överklagande
10 kap. 32-33 och 40 §§ och 28 kap. 5 § SL

Avdelningschef
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

10.7 Beslut om att ingå avtal om genomförande av 
modersmålsundervisning på entreprenad
23 kap. 4 § SL

Förvaltningschef

10.8 Beslut om mottagande av elev från utlandet
4 kap. 2 § SkolF

Rektor

11.0 GRUNDSÄRSKOLA
11.1 Beslut om mottagande i grundsärskola 

7 kap. 5 § SL
Förvaltningschef

11.2 Beslut om att eleven inte tillhör grundsärskolans 
målgrupp om en utredning enligt 7 kap. 5 a § 
SL visar detta
7 kap. 5 b § SL

Förvaltningschef

11.3 Beslut om en elev som tas emot i 
grundsärskolan huvudsakligen ska läsa ämnen 
eller ämnesområden
11 kap. 8 § SL

Rektor

11.4 Beslut om mottagande av elev från annan 
kommun på grund av särskilda skäl eller vård 
eller boende enligt socialtjänstlagen (2001:453)
11 kap. 25 § SL

Förvaltningschef Kommentar
Förvaltningschef ska 
samråda med rektor 
innan beslut fattas

11.5 Beslut om mottagande av elev från annan 
kommun vid önskemål från elevens 
vårdnadshavare
11 kap. 26 § SL

Rektor

11.6 Beslut om mottagande av elev från utlandet
4 kap. 2 § SkolF

Rektor

11.7 Beslut om skolskjuts 
11 kap. 31, 32 och 39 §§ SL

Avdelningschef
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

11.8 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver 
den garanterade undervisningstiden
10 kap. 2 § SkolF

Rektor

12.0 FRITIDSHEM
12.1 Beslut om elevgruppens sammansättning, 

storlek och miljö
14 kap. 9 § SL

Rektor

13.0 SPECIALSKOLA OCH SÄRSKILDA UTBILDNINGSFORMER
Specialskola regleras i 12 kap. SL och ska ge de barn och ungdomar som avses i 7 kap. 6 § SL 
en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Bestämmelser om särskilda 
utbildningsformer regleras i 24 kap. SL.

13.1 Beslut om bidrag till specialskola
12 kap. 24 § SL

Förvaltningschef

13.2 Beslut om bidrag till internationell grundskola
24 kap. 5 § SL

Förvaltningschef
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13.3 Beslut om utbetalning av bidrag till särskilda 
ungdomshem

Förvaltningschef

13.4 Beslut om särskild utbildning i hemmet eller på 
annan lämplig plats 
24 kap. 20-22 §§ SL

Rektor

14.0 ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET
14.1 Beslut om rätt till bidrag till enskild huvudman 

för pedagogisk omsorg
25 kap. 10 § SL

Förvaltningschef

14.2 Beslut om utbetalning av bidrag till öppen 
fritidsverksamhet som bedrivs av enskild
25 kap. 15 § SL

Förvaltningschef 

15.0 TILLSYN 
15.1 Beslut om föreläggande vid tillsyn rörande 

uppgiftsskyldighet och handlingar 
26 kap. 8 § SL

Förvaltningschef

15.2 Beslut om att återkalla ett godkännande, ett 
medgivande eller ett beslut om rätt till bidrag 
26 kap. 13-16 §§ SL

Förvaltningschef

15.3 Beslut om ingripande i form av föreläggande 
eller anmärkning eller avstående från ingripande
26 kap. 10-12 §§ SL

Handläggare i ärendet Förvaltningschef

15.4 Beslut om tillfälligt verksamhetsförbud
26 kap. 18 § SL

Förvaltningschef

16.0 ÖVRIGA BESTÄMMELSER
16.1 Beslut om mottagande av elever från utlandet 

som inte är barn till svenska medborgare i 
utlandet eller som inte är nordiska sökanden

Förvaltningschef

16.2 Beslut om avsteg från nämndens riktlinjer på 
grund av synnerliga skäl

Förvaltningschef

16.3 Beslut om att sluta avtal om att någon annan än 
kommunen ska utför uppgifter inom utbildning 
eller annan verksamhet enligt skollagen 
(entreprenad)
23 kap. 1 § SL

BUNAU
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Bilaga till barn- och ungdomsnämndens
delegationsordning gällande verkställighet
Godkänd av barn- och ungdomsnämnden 2021-xx-xx § xx.

Syfte
Denna bilaga har som syfte att vara vägledande gällande beslut som bedöms som verkställighet. 

Om delegation och verkställighet 
Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att 
beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar. För att något ska anses utgöra 
verkställighet får det alltså inte finnas utrymme för självständiga bedömningar. 

Vid införandet av kommunallagen uttalade regeringen att om det finns klara målsättningar för 
verksamheten är det mycket som talar för att många vardagliga åtgärder inom förvaltningen som i dag 
rättsligt sett är att anse som beslut kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst 
mått av självständigt ställningstagande och inte bara är ett rent mekaniskt verkställande av beslut 
(prop. 1990/91:117 s. 204). Vad finns det för grund för beslutet som ska fattas? Baseras det på vad 
som står i en delegationsordning eller en rutin beslutad av fullmäktige, ingår uppgiften bland sådant 
som räknas upp som verkställighet i det här dokumentet? 

Var den exakta gränsen går mellan beslut som kräver delegering och sådana åtgärder som anses vara 
ren verkställighet är med andra ord inte självklart. Gränsdragningen har betydelse för möjligheten att 
överklaga beslutet genom laglighetsprövning. 

Några exempel på verkställande åtgärder: avgiftsdebitering enligt fastställd taxa, tilldelning av 
daghemsplats enligt en klar turordningsprincip, information och service till allmänheten. Interna 
frågor som personaladministration, frågor om inköp och beställningar, fastighetsförvaltning med 
mera är frågor där det finns litet intresse av att överklaga genom laglighetsprövning och de betraktas 
som verkställighet. Beslut som fattas inom ramen för verkställighet är inte delegering i 
kommunallagens mening och kan därför grundas på instruktioner eller befattningsbeskrivningar. 
Baseras ett beslut på ett beslut från exempelvis nämnd är det verkställighet. Undertecknande av visst 
avtal som nämnd eller fullmäktige har beslutat att kommunen ska ingå är verkställighet. Även sådant 
som följer av redan beslutade riktlinjer är verkställighet.

Med avdelningschef avses chef med ansvar för det område som frågan rör, om inget annat uttryckligen 
följer av punkterna nedan.
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NR. ÄRENDE DELEGAT ERSÄTTARE
1.0 ALLMÄNNA JURIDISKA BESLUT

Undertecknande av visst avtal som nämnd 
eller fullmäktige har beslutat att kommunen 
ska ingå. Gäller avtal som inte faller inom 
ramen för upphandling och understiger ett 
värde av 100 000 kr

Avdelningschef Förvaltningschef

2.0 EKONOMI
Anstånd med betalning av fordran 
understigande 0,5 basbelopp

Handläggare i ärendet

Anstånd med betalning av fordran 
överstigande 0,5 basbelopp

Förvaltningschef

Ansökningar om medel till projekt/verksamhet 
kopplade till befintlig verksamhet/uppdrag

Handläggare

3.0 UPPHANDLING
Avtal/kontrakt/ramavtal över tröskelvärdet Upphandlare/

Upphandlingschef

Kommentar
Är en konsekvens av 
beslutet om att 
inleda upphandling 
samt 
tilldelningsbeslut och 
bedöms därför som 
verkställighet 

Avtal/kontrakt/ramavtal upp till tröskelvärdet Upphandlare/
Upphandlingschef

Avtal/kontrakt/ramavtal upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster. 
Motsvarande gäller för byggentreprenader

Upphandlare/
Upphandlingschef

Avtal med enskild fysisk eller juridisk person 
om att utföra uppgifter inom utbildning eller 
annan verksamhet enligt skollagen 23 kap. 1 
§ SL

Förvaltningschef Kommentar
Föregås av ett beslut 
från BUNAU att ingå 
avtal enligt 23 kap. 1 
§ SL

Avropskontrakt från Inköpscentraler Upphandlare/
Upphandlingschef

Kommentar
Bedöms som 
verkställighet då 
avropskontraktet 
baseras på beslut 
fattade av den 
upphandlade 
myndigheten 

Avropskontrakt från Kammarkollegiets 
ramavtal, upp till 28 % av tröskelvärdet för 
varor och tjänster. Detsamma gäller för 
byggentreprenader

Upphandlare/
Upphandlingschef

Förlänga avtal/ramavtal upp till och över 
tröskelvärdet

Inköpscontroller Upphandlare/
Upphandlingschef

Förlänga avtal/ramavtal upp till 28 % av 
tröskelvärdet för varor och tjänster. 
Detsamma gäller för byggentreprenader

Inköpscontroller Upphandlare/
Upphandlingschef
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Tilldelningsbeslut och beställningsavtal 
gällande beställningsförfrågan vid förnyad 
konkurrensutsättning av kommunens 
ramavtal samt beställningar enligt strikt 
rangordning

Ansvarig chef/
Projektledare

Indexjustering av avtal Inköpscontroller Upphandlare/
Upphandlingschef

4.0 REPRESENTATION
Se ”Riktlinjer för gåvor, avtackningar med mera” i Kommunal författningssamling 1.3.8.3

Representation för förtroendevalda, under 
0,5 basbelopp 

Kommunstyrelsens 
ordförande

Representation för tjänstemän, under 0,5 
basbelopp

Avdelningschef Personalchef

5.0 PERSONAL
Semester eller annan ledighet för 
avdelningschefer inom förvaltningen

Förvaltningschef

Semester eller annan ledighet för övrig 
personal

Avdelningschef

Ledighet över 9 månader för avdelningschef 
inom förvaltningen, på grund av enskild 
angelägenhet (25 § mom. 6 AB)

Förvaltningschef

Ledighet över 9 månader för övrig personal, 
på grund av enskild angelägenhet (25 § 
mom. 6 AB)

Avdelningschef

6.0 UTBILDNING
Deltagande i utbildning för avdelningschefer Förvaltningschef

Deltagande i utbildning för övrig personal Avdelningschef

7.0 LÖNER
Lön för avdelningschefer Förvaltningschef
Revision av lönen för tillsvidareanställda 
utanför den ordinarie löneöversynen

Avdelningschef Kommentar
Ansvarig chef ska 
samråda med 
personalchef och 
förvaltningschef 
innan beslut fattas

Löneförmån i samband med ledighet för 
facklig verksamhet

Avdelningschef

Löneförmån i samband med ledighet för 
enskild angelägenhet enligt 32 § AB

Avdelningschef

Avvikande lön för enskild tjänsteman, 
exempelvis i samband med anställning av 
specialist

Förvaltningschef

Tillfällig avstängning enligt 10 § mom. 1 AB Förvaltningschef Förhandlingschef

Beslut om avstängning 10 § mom. 2 och 4 
AB

Förvaltningschef Förhandlingschef
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Beslut om disciplinpåföljd enligt 11 § AB Förvaltningschef Förhandlingschef
Beslut om uppsägning eller avsked enligt 
LAS

Förvaltningschef

Fastställa uppsägningstider för 
avdelningschefer inom förvaltningen

Förvaltningschef

Godkänna entledigande begärt av anställd 
samt fastställa uppsägningstid

Avdelningschef

Utfärdande av tjänstgöringsbetyg för övrig 
personal

Avdelningschef

Förbud om bisyssla enligt 8 § mom. 1 AB för 
övrig personal

Förvaltningschef Förhandlingschef

8.0 ARKIV
Beslut om gallring av allmänna handlingar i 
enlighet med av nämnden antagen 
dokumenthanteringsplan

Handläggare i ärendet

9.0 BIDRAG/GRUNDBELOPP OCH INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING
Verkställande av bidrag/grundbelopp för 
samtliga berörda skolformer

Avdelningschef 
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

Verkställande av avtal om interkommunal 
ersättning för samtliga berörda skolformer

Avdelningschef 
Ekonomi och 
administration

Förvaltningschef

10.0 KLAGOMÅL OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
Beslut om rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål på utbildningen
4 kap. 8 § SL

Förvaltningschef

Beslut om åtgärder i syfte att bedriva ett 
målinriktat och förebyggande arbete mot 
kränkande behandling
6 kap. 6-7 §§ SL

Förvaltningschef

11.0 ÄGAR- OCH LEDNINGSPRÖVNING
Prövning av ägar- och ledningskrets hos 
redan godkänd fristående huvudman 
2 kap. 5a-b §§ SL

Handläggare i ärendet Förvaltningschef

12.0 SVAR PÅ FÖRELÄGGANDEN
Svar på föreläggande från 
förvaltningsdomstol vid överklagande av 
myndighetsbeslut samt beslut om 
tilläggsbelopp. Gäller inte yttranden till 
rättsinstans som omfattas av delegation.

Handläggare i ärendet Ansvarig chef

13.0 SKOLPLIKT
Verkställande och åtgärder med anledning 
av anmälan om skolpliktens upphörande på 
grund av varaktig vistelse utomlands

Handläggare i ärendet


