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UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Annbritt Oqvist 	 201541-24 	UBN-2015-1107 

Utbildningsnamnden 

Revidering av delegationsordning for utbildningsnamnden 

Forslag till beslut 

att i enlighet med foreslagna revideringar anta delegationsordning for utbildningsnamnden 
enligt bilaga 

Arendet 
I arendet foreslas andringar i utbildningsnamndens delegationsordning. Nedan redovisas 
forslag till tillagg och andringar som markerats i gult. 

7. Delegeringsforteckning sidan 8 
Nytt: 7. Avge yttrande om detaljplaner och program, som ej är av principiell betydelse eller 
dá namnden avstar fran att yttra sig. 	 Lokalchef 	Delegationsbeslut 

4. Forskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet sidan 11 

Tillagg: 7. Interkommunal ersattning och ersattning till fristdende forskola for barn i forskola 
och fritidshem i annan kommun 

Nytt: 8. Overenskommelse med annan kommun angdende ersattning for barn i behov av 
sarskilt stool. 	 Chef individsted 	Terminsvis Aterrapportering till namnden 
(Det galler beslut fOr elever placerade utanfor kommunen p.g.a sarskilda skal, elever i behov 
av sarskilt stod som behover gà i specialskola eller är pa HVB/Sis och är skolplacerade.) 

5. Forskoleklass, grundskola och grundsarskola sidan 12 

Tillagg: 5. Interkommunal ersattning och ersattning till frisfaende skola for elev i 
forskoleklass, grundskola och grundsarskola i annan kommun 

Nytt: 6. Overenskommelse med annan kommun angdende ersattning fOr elev i behov av 
sarskilt stOd. 	 Chef individstod 	Terminsvis aterrapportering till namnden 

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsforvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (vaxel) 

E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



6. Gymnasieskola och gymnasiesarskola sidan 14 

Tillagg/andring: 23. Beslut om mottagande samt reglering, av elever fran andra kommuner, 
till introduktionsprogram for enskild elev (individuellt altemativ, preparandar, 
sprakintroduktion samt yrkesintroduktion) Chef kommunal gymnasieskola 	Rektor 
Tillagg: 24. Ekonomisk overenskommelse mellan kommuner for elev, folkbokford i Uppsala 
kommun, som tas emot i Uppsala kommun pa yrkesintroduktion, individuellt altemativ och 
sprakintroduktion 

Efter diskussion vid arbetsutskottets mote foreslas ocksa forandring i skolformsutskottets 
uppdrag. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta arende. 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektor 
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1. Utskottens roller 

Arbetsutskott 
Namndens arbetsutskott bereder arenden till utbildningsnamnden. 

Upphandlingsutskott 
Upphandlingsutskottet sammantrader da utbildningsnamnden fattat beslut om att upphandling ska ske. Upphandlingsutskottet beslutar om 
forfragningsunderlag, antagande av entreprenor for upphandlad verksamhet och utlosande av optioner. 

Skolformsutskott 
De tre skolformsutskotten, forskoleutskott, grundskoleutskott och gymnasieutskott, har tre huvudsakliga ansvarsomraden: 

,a)_ _  Svara I•Or omvarldsbevakning, fordjupad_kunskap och kontinuerlig bevakning av aktuella fragor  Beredning av drenden inom  sina  respektive 

 

— Formaterat: Fargoverstrykning 

verksamhetsomraden • " 	 •  Grundskole- respektive gymnasieutskottet bereder arbetar 
ocksa  med 4ifefidegriloor avseende grundsarskola respektive gymnasiesarskola. Skolformsutskotten bor inom ramen for beredningriansvaret 
upprathalla en kontinuerlig kontakt med verksamheter, medborgare och individer som berors av namndens arenden och i ett tidigt skede fanga in 
eventuella synpunkter infor beslut. 

b) Delegation att fatta beslut i individarenden inom sina respektive verksamhetsomraden. Det kan galla till exempel avstangning av enskilda elever. 

c) Sakerstallande av god implementering av namndens beslut och pa ett fordjupat plan folj a kvalitetsutvecklingen inom berorda verksamheter. Det 
kan till exempel rora sig om att folj a upp effekterna av omorganisationer, folja nyckeltal sasom barngruppers storlek, kunskapsresultat etc. 

Formaterat: Fargoverstrykning 

Namndens presidium har narvaro- och yttranderatt vid skolformsutskotten, utom vid behandling av individarenden. 

  

2. Kommunallagens regler om delegering av arenden inom en namnd 
Namnders mojligheter till delegation av arenden behandlas i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen, dar foljande framgar. 

33 § En namnd far uppdra at ett utskott, at en ledamot eller ersattare eller at en anstalld hos kommunen eller landstinget att besluta pa namndens 
vagnar i ett visst arende eller viss grupp av arenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. 

En gemensam namnd far aven under samma forutsattningar uppdra at en anstalld i nagon av de samverkande kommunerna eller landstingen att 
besluta pa namndens vagnar. 
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34 § I foljande slag av arenden far beslutanderatten inte delegeras: 

• arenden som avser verksamhetens mal, inriktning, omfattning eller kvalitet 
• framstallningar eller yttranden till fullmaktige liksom yttranden med anledning av att beslut av namnden i dess helhet eller av fullmaktige har 

overklagats 
• arenden som ror myndighetsutovning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av storre vikt, och 
• vissa arenden som anges i sarskilda foreskrifter. 

35 § Beslut som fattats med stod av uppdrag enligt 33 § ska anmalas till namnderna, som bestammer i vilken ordning detta ska ske. 

36 § En namnd far uppdra at ordforanden eller en annan ledamot som namnden har utsett att besluta pa namndens vagnar i arenden som är sa 
bradskande, att namndens avgorande inte kan avvaktas. Sadana beslut ska anmalas vid namndens nasta sammantrade. 

37 § Om en namnd med stod av 33 § uppdrar at en forvaltningschef inom namndens verksamhetsomrade att fatta beslut, far namnden overlata at 
forvaltningschefen att i sin tur uppdra at en annan anstalld Mom kommunen eller landstinget att besluta i stallet. Sadana beslut ska anmalas till 
forvaltningschefen. 

38 § Om en namnd med stod av 33 § uppdrar at en anstalld att besluta pa namndens vagnar, far namnden uppstalla villkor som innebar att de som 
utnyttjar namndens tjanster ska ges tillfalle att lagga fram forslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Namnden far ocksa foreskriva att en 
anstalld far fatta beslut endast om foretradare for dem som utnyttjar namndens tjanster har tillstyrkt beslutet. 

3. Delegerad beslutanderatt 
Respektive namnds ansvar och behorighet framgar av Reglementet for kommunstyrelsen och ovriga namnder i Uppsala kommun. 

Delegationsregler: 

• Vid forfall for ordinarie delegat, och da. beslut inte utan olagenhet kan uppskjutas, har overordnad tjansteman, forordnad vikarie, eller annan 
tjansteman Mom verksamhetsomradet med samma funktion rat att fatta beslut i stallet for ordinarie tjansteman. Den overordnade tjanstemannen 
bestammer i ett sadant fall vem av dessa som ska fatta beslut. 

• Om arendets beskaffenhet sa pakallar, ska beslut fattas av overordnad tjansteman, utskott eller namnd. Det är den overordnade tjanstemannen som 
tar stallning till detta. 

• I de fall forvaltningsdirektoren är delegat far forvaltningsdirektoren i sin tur uppdra at en annan anstalld inom kommunen att besluta i stallet, om 
inte annat anges i den specifika delegationen. 
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4. Anmalan av beslut 

Beslut som fattas med stod av delegation ska anmalas vid namndens nasta sammantrade. Syftet med anmalningsskyldigheten ar dels att tillgodose 
namndens informations- och kontrollbehov, dels att se till att beslutet vinner laga kraft. Ett kommunalrattsligt beslut vinner laga kraft efter tre veckor 
raknat fran den dag da det tillkannagavs pa anslagstavlan att protokollet over beslutet justerats. Vad galler beslut som fattats med stod av delegation 
raknas klagotiden frail den dag da anslag skett avseende justering av protokoll frail det sammantrade vid vilket beslutet anmaldes till namnden. 

5. Verkstallighetsbeslut 

Till beslutsfattande som faller utanfor delegationsbegreppet hor beslut som dr att betrakta som ren verkstallighet, dvs. dar det saknas utrymme for 
sjalvstandiga bedomningar. Exempel pa sadana beslut är avgiftsdebitering enligt en faststalld taxa och inkop enligt ramavtal. 

Aven flertalet beslut som ror myndighetens rent interna forhMlanden utgor ren verkstallighet, t.ex. fastighetsforvaltning, attest, lonesattning, och ovrig 
personaladministration. 

Denna typ av arbetsuppgifter kan istallet framed av en ansvarsfordelning som tas fram inom respektive forvaltning. 

6. Arbetsordning 

Av foljande forteckning framgar vad som galler i administrativa fragor och andra ansvarsfragor for utbildningsnamnden. Forteckningen beslutas av 
utbildningsnamnden men utgor inte delegeringar i kommunallagens bemarkelse. Atgarder som vidtas med stod av denna forteckning behover inte 
anmalas till namnden. 

Nr Arende Ansvar Anmarkning 

1 Ratt att n5rvara vid namndens sammantraden Utbildningsdirektor, chef systemstod, chef 
individstod, chef kommunal forskola, chef 
kommunal grundskola och chef kommunal 
gymnasieskola och handlaggande 
tj ansteman 
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Nr Arende Ansvar Anmarkning 

2 Underteckna namndens handlingar Ordtbrande och sekreterare 

3 Underteckna avtal efter beslut av ndmnden Ordforande i forening med 
utbildningsdirektor 

4 Underteckna avtal efter upphandling Ordforande i upphandlingsutskottet i 
forening med utbildningsdirektor 

Observera avtalsfristen 

5 Underteckna beslutsattest av sammantranesuppgift for 
narvarande fortroendevald 

Namndsekreterare 

6 Ansvara for utbildningsndmndens arkiv och utse 
arkivredogorare 

Utbildningsdirektor 

7 Fordelning av arbetsmiljouppgifter Utbildninabsdirektor UBN 2015-03-25, § 46 

8 Behorighet att ta emot rekommenderat brev Registrator, chef systemstod och chef 
individstod 

9 Behorig att ta emot delgivning Registrator, chef systemstod och chef 
individstod 

10 Utse ombud att fora natandens talan Utbildningsdirektor Omfattar utfardande av fullmakt 

11 Utse personuppgiftsombud Utbildningsdirektor 

12 Godkdnna konferenser/utbildningar samt tjansteresa 
utanfor landets granser for utbildningsdirektor 

Ordforande 

14 Kompetensutveckling och nodvandiga insikter Forskolechef och rektor 2 kap 34 § skollagen 

15 Tillsyn Over att skolplikten fullgors Chef individstod 7 kap 21§ skollagen 
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N r Arende Ansvar Anmarkning 

16 Anmdlan am tvasprakig undervisning till Statens 
skolinspektion 

Chef kommunal grundskola 9 kap 12 § SkolF 

17 Bestdmma vilka utbildningar som ska omfattas av 
samverkansavtal och undertecknande av arliga justeringar 
av samverkansavtal 

Enhetschef utbud och tilldelning 15 kap 30 § skollagen 

18 Meddela till hemkommun am att elev borjar eller slutar vid 
gymnasieskola respektive gymnasiesdrskola i Uppsala 
kommun 

Rektor 15 kap 15 § och 18 kap 15 § skollagen 

19 Information till hemkommun am att en gymnasieelev ska 
01 am ett helt ldsar 

Rektor Enligt samverkansavtal 

20 Anmdla till IVO vid negativa handelser och tillbud med 
egentillverkade medicintekniska produkter 

Verksamhetschef central elevhdlsa SOSFS 2008:1 

21 Anmdla till tillverkaren och Ldkemedelsverket vid negativa 
hdndelser och tillbud med medicintekniska produkter 

Verksamhetschef central elevhdlsa SOSFS 2008:1 

22 Anmdla till IVO vid ny verksamhet och forandring av 
verksamhet inom hdlso- och sjukvardens omrade 

Verksamhetschef central elevhdlsa 2 kap 1-3 §§ patientsdkerhetslagen 
samt SOSFS 1998:13 

23 Anmdla till IVO vid risk for allvarlig vardskada m.m. (Lex 
Maria) 

Verksamhetschef central elevhdlsa 3 kap 5-6 §§ patientsdkerhetslagen 

24 Anmdla till IVO vid skdlig anledning att befara att en 
person med legitimation for yrket inom Mho- och 
sjukv5rden kan utgora en fara for patientsdkerheten 

Verksamhetschef central elevhdlsa 3 kap 7 § patientsdkerhetslagen 
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7. 	Delegeringsforteckning 

I delegeringsforteckningen nedan anges vilka arenden eller grupper av arenden inom namndens omrade dar annan an namnden far beslutanderatt. 

1. Allmant 

Nr Arende Lagrum Delegat Anmarkning 

1 Besluta i arenden som är sä brAdskande att 
namndens avgarande inte kan avvaktas 

6 kap 36 § KL a) Ordforande 
b) Utskottsordforande 

b) 	Avseende skolformsutskottens 
ansvarsornraden 

2 Avvisa overklagande som kommit in for sent 24 § FL Delegat 
Ordforanden i namnden* 

Ordforanden i utskott** 

*1 de fall namnden fattat beslut. 

**I de fall utskottet fattat beslut. 

Delegationen omfattar att ta 
stallning till om andring av beslut 
ska ske eller inte. 

3 Omprova och Andra beslut 27 § FL Delegat 

4 Besluta att inte Minna ut handling, uppstalla 
villkor for dess utlamnande eller avge yttrande 
Over overklagande av sadant beslut 

OSL Utbildningsdirektor 

5 Avvisa ombud 9 § FL Utbildningsdirektor 
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6 Fora namndens talan och avge yttrande i 
arenden eller mal vid domstol eller annan 
myndighet 

a) Chef systemstod, chef 
individstod, chef 
kommunal forskola, 
chef kommunal 
grundskola och chef 
kommunal 
gymnasieskola 

b) Skolformsutskott 

a) Individarenden inom det egna 
verksamhetsomradet 	 , 
b) Ovriga arenden 

Ga.ller inte i arenden enligt 6 kap. 34 
§ KL 

Delegationen omfattar att ta 
stallning till om beslut eller dom ska 
overklagas samt att i forekommande 
fall overklaga. 

7 Avge yttrande om detaljplaner och program, 
som ej är av principiell betydelse eller da 
namnden avstar fran att yttra sig. 

Lokalchef Delegationsbeslut 

2. Ekonomi 

Nr Arende Lagrum Delegat Anmarkning 

1 Utse sakgranskare enligt KF attestreglemente 
for kontroll av ekonomiska arenden 

Utbildningsdirektor Namnden beslutar om 
befattningar/funktioner med 
beslutsattest i ekonomiska arenden 

2 Faststalla forfragningsunderlag vid upphandling LOU a) Upphandlingsutskott 
b) Chef systemstod, chef 

individstod, chef 
kommunal forskola, 
chef kommunal 
grundskola och chef 
kommunal 
gymnasieskola 

a) Nar namnden beslutat om att  upphandling ska ske  b) Ovriga upphandlingar 
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3 Fatta tilldelningsbeslut och andra beslut inom 
ramen for ett upphandlingsarende, inkl. 
avbrytande av upphandling 

LOU a) Upphandlingsutskott 
b) Chef systemstod, chef 

individstod, chef 
kommunal forskola, 
chef kommunal 
grundskola och chef 
kommunal 
gymnasieskola 

a) Nar namnden beslutat om att 
upphandling ska ske 

b) Ovriga upphandlingar 

4 Direktupphandling LOU Chef systemstod, chef 
individstod, chef kommunal 
forskola, chef kommunal 
grundskola och chef 
kommunal gymnasieskola 

Beslut om att utlosa optioner for upphandlad 
verksamhet 

LOU Upphandlingsutskott 

5 Besluta om bidrag mom det finska 
forvaltningsomradet enligt kommunstyrelsens 
faststallda kriterier och budget 

Chef systemstod 

6 Beslut om aterkrav och eftergift, helt eller 
delvis, av felaktigt utbetalt vardnadsbidrag 

Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 

7 Atersokning av statsbidrag fran 
Migrationsverket 

Chef systemstod 

8 Ansokan om statsbidrag for sarskilda insatser 
pa skolomradet som är riktade bade till 
fristaende och kommunal verksamhet. 

Chef systemstod 

9 Aterkallande och makulering av kundfakturor 
a) Forskola, skolbarnsomsorg 
b) Ovriga kundfakturor 

a) Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 
b) Ekonomichef 
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10 Godkannande av amorteringsplaner avseende 
kundfakturor a) Bitradande enhetschef 
a) Forskola, skolbarnsomsorg antagningsenheten 
b) Ovriga kundfakturor b) Ekonomichef 

3. Arbetsgivarfragor 

Nr Arende Lagrum Delegat Anmarkning 

1 Kommunstyrelsen har ansvar for 
arbetsgivarfragor 

Se kommunstyrelsens 
delegationsordning 

4. Forskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

Nr Arende Lagrum Delegat Anmarkning 

1 Beslut i individarenden som ej delegerats till 
annan delegat 

Skollaaben Forskoleutskott 

2 Beslut om att godkanna byte av namn, 
huvudman och organisationsnummer for 
enskild huvudman i forskolan 

Skollagen Forskoleutskott 

3 Plats i forskola, fritidshem, pedagogisk 
omsorg — kommunal och fristaende 
verksamhet 

8 kap 3-7, 13 §§, 
14 kap 3-8 §§, 25 kap 2 
§ skollagen 

Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 

3 Uppsagning av plats vid tre obetalda rakningar KS 1997-08-06, § 290 Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 
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Nr Arende Lagrum Delegat Anmarkning 

4 Forelaggande vid tillsyn 26 kap 8 och 10 §§ 
skollagen 

Enhetschef uppfoljning och 
analys 

Ej forelaggande vid vite 

5 Vitesforelaggande vid tillsyn 26 kap 8, 10 och 27 §§ 
skollagen 

Forskoleutskott 

6 Tillaggsbelopp for barn och elever i forskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg som 
erbjuds i stallet for forskolagritidshem samt 
oppen fritidsverksamhet 

8 kap 23 § 
14 kap 17 § 
25 kap 13, 15 §§ 
skollagen 

Chef individstod 

7 Interkommunal ersattning och ersattning till 
fristdende forskola for barn i forskola och 
fritidshem i annan kommun ap 	 § 

8 kap 17 § 

8 k 	21 
14 kap 14 § 

skollagen 

Enhetschef utbud och 
tilldelning 

Terminsvis aterrapportering till 
namnden 

8 Overenskommelse med annan kommun 
angdende ersattning for barn i behov av 
sarskilt stod. 

8 kap 17 § 

14 kap 14 § 

8 kap 21 § 

skollagen 

Chef individstod Terminsvis aterrapportering till 
namnden 

9 Yttrande infor annan kommuns mottagande av 
barn i forskola 

8 kap 13 § skollagen Enhetschef 
antagningsenheten 

10 Omsorg under tid dã forskola eller fritidshem 
inte erbjuds 

25 kap 5 § skollagen Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 
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5. Forskoleklass, grundskola och grundsarskola 

1 Beslut i individdrenden som ej delegerats till 
annan delegat 

Skollagen Grundskoleutskott 

2 Plats i forskoleklass 9 kap 5 § skollagen Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 

3 Mottagande och placering av elev i 
forskoleklass, grundskola och grundsarskola 

9 kap 13 och 15 §§ 

10 kap 25 och 30 § § 
11 kap 25 och 29 §§ 
skollagen 

antagningsenheten  
Bitrddande enhetschef Se antagningsregler 

4 Tilldggsbelopp for barn och clever i 
forskoleklass, grundskola och grundsarskola 

9 kap 21 § 
10 kap 39 § 
11 kap 38 § 
skollagen 

Chef individstod 

5 Interkommunal ersattning och ersattning till 
fristaende skola for elev i forskoleklass, 
grundskola och grundsdrskola i annan 
kommun 

9 kap 16 § 
10 kap 34 § 

10 kap 37 § 
11 kap 33 § 
skollagen 

Enhetschef utbud och 
tilldelnin a r, 

Terminsvis aterrapportering till 
namnden 

6 Overenskommelse med annan kommun 
anghende ersdaning for elev i behov av 
sarskilt stod. 

9 kap 16 § 

10 kap 34 § 

10 kap 37 § 

11 kap 33 § 

skollagen 

Chef individstod Terminsvis aterrapportering till 
namnden 

7 Beslut i fraga om elev tillhor malgruppen for 
grundsdrskolan 

7 kap 5, 5b §§ 
skollagen 

Chef individstod 

8 Mottagande pa fors& av elev i annan 
skolform 

7 kap 8 § skollagen Chef individstod 
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9 Rat att slutfora utbildningen i tva ar i 
grundskola eller grundsarskola 

7 kap 16 § skollagen Chef individstod 

10 Uppskjuten skolplikt 7 kap 10 § skollagen Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 

11 Fore15gga elevs vardnadshavare att iaktta sina 
skyldigheter enligt skollagen 

a) utan vite 

b) med vite 

7 kap 23 § skollagen a) Enhetschef antagning 

b) Grundskoleutskott 

12 Ansokan om utdomande av vite Lag (1985:206) om 
viten 

Grundskoleutskott 

13 Skolskjuts enligt reglemente 10 kap 32 § 
11 kap 31 § 
10 kap 40 § 
11 kap 39 § skollagen 

Bitralande enhetschef 
antagningsenheten 

14 Busskort med befintlig linjetrafik enligt 
reglemente 

Bitralande enhetschef 
antagningsenheten 

15 Medgivande att fa fullgora skolplikten pa 
annat sat 

24 kap 23 § skollagen Grundskoleutskott 

16 Mottagande av elever frail utlandet 4 kap 2 § SkolF Enhetschef antagning 

17 Yttrande infor annan kommuns mottagande av 
elev i forskoleklass, grundskola och 
grundsarskola 

9 kap 13 § 
10 k 	25 ap 	 § 
11 kap 25 § skollagen 

Enhetschef antagning 

18 Besluta om ytterligare undervisningstid 9 kap 3 § SkolF - Rektor 

19 Fordelning av undervisningstiden mellan 
arskurserna 

9 kap 4 § SkolF Rektor 
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6. Gymnasieskola och gymnasiesarskola 

1 Beslut i individarenden som ej delegerats till 
annan delegat 

Skollagen Gymnasieutskottet 

2 Sokandes behorighet och om sokande ska tas 
emot 

16 kap 36 §, 17 kap 14 
§, 17 a kap 18 § och 19 
kap 29 § skollagen 

Handldggare vid 
antagningsenheten 

3 Mottagande av elev &An annan hemkommun i 
forsta hand 

16 kap 43-44 §§ 
skollagen 

Handldggare vid 
antagningsenheten 

4 Mottagande av elev frau annan hemkommun i 
andra hand 

16 kap 47 § skollagen Handldggare vid 
antagningsenheten 

5 Mottagande av ungdom som uppfyller kraven 
for behorighet till ett yrkesprogram till 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ 

17 kap 11 § andra 
stycket skollagen 

Rektor Vid synnerliga skal 

6 Beslut om preliminar och slutlig antagning till 
de olika gymnasieutbildningar som anordnas 
av Uppsala kommun, inklusive antagning till 
programinriktat individuellt val 

7 kap 7 § GyF Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnamnden 2010-06-16, 
§ 146 

UAN-2014-0307 

7 Antagning av elever genom fri kvot och antal 
platser som ska avsattas for fri kvot 

7 kap 3 § GyF Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 

Efter att ha hort chef kommunal 
gymnasieskola 

8 Beslut om antagning vid senare tidpunkt 7 kap 8 § GyF Rektor Efter ordinarie reservantagnings slut 

9 Provning av sokandes behorighet till program 
pa gymnasieskola da sokanden saknar godkant 
betyg i engelska 

16 kap 32 § skollagen Rektor Efter att ha hart rektor grundskola 
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10 Yttrande over sokande till utbildning i annan 
kommun — gymnasieskola 

16 kap 48 § skollagen Handlaggare vid 
antagningsenheten 

11 Beslut om att hansyn ska tas till ett 
fardighetsprov vid urval till utbildning inom 
det estetiska omradet 

7 kap 5 § GyF Rektor 

12 Beslut om den sokande ska genomga ett 
intradesprov for att visa att han eller hon har de 
kunskaper och fdrdigheter som kravs 

7 kap 8 § GyF Rektor I samband med antagning vid senare 
tidpunkt 

13 Beslut om att en elevs utbildning pa ett 
nationellt program till sitt innehall far avvika 
fran vad som annars galler for programmet 

16 kap 14 § skollagen Rektor Vid sarskilda skal 

14 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfordjupning 

4 kap 6 § GyF Rektor 

15 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val 

4 kap 7 § GyF Rektor 

16 Beslut om fordelning av undervisningen pa ett 
nationellt program Over langre tid an tre ar 

16 kap 15 § skollagen 

9 kap 7 § GyF 

Rektor 

17 Beslut om att preparandutbildning far forlangas 
upp till tva ar 

17 kap 5 § 2 St skollagen Rektor Vid synnerliga skal 

18 Beslut om att utbildning pa introduktions- 
program far bedrivas i mindre omfattning an 
vad som motsvarar heltidsstudier 

17 kap 6 § skollagen Rektor 
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19 Beslut om resor mellan bostad och skola SFS 1991:1110 Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 

Enligt reglemente 

20 Beslut om stod till inackordering for 
gymnasieelever 

15 kap 32 § skollagen Bitradande enhetschef 
antagningsenheten 

Enligt reglemente 

21 overenskommelse med fristaende 
gymnasieskola om bidrag som kommunen ska 
betala till huvudmannen for elev pa 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
sprakintroduktion. 

a) Upp till 50 tkr/ar utover av namnden tilldelat 
belopp 

b) Over 50 tkr/ar utover av namnden tilldelat 
belopp 

17 kap 29 § skollagen 

a) Chef individstod 

b) Arbetsutskottet 

22 Tillaggsbelopp for extraordinara stOdatgarder 

a) Upp till 350 tkr/ar 

b) Over 350 tkr/ar 

16 kap 54 § skollagen 
17 kap 34 § skollagen 
19 kap 27 § skollagen 

a) Chef individstod 

b) Arbetsutskottet 

23 Beslut om mottagande samt reglering, av 
elever fran andra kommuner, till 
introduktionsprogram for enskild elev 
(individuellt alternativ, preparandar, 
sprakintroduktion samt yrkesintroduktion) 

17 kap 21 § skollagen Rektor 

Chef kommunal 
gymnasieskola 

24 Ekonomisk overenskommelse mellan 
kommuner for elev, folkbokford i Uppsala 
kommun, som tas emot i Uppsala kommun pa 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 
sprakintroduktion 

17 kap 21 § skollagen Chef individstod 

25 Beslut om att bevilja elev pa riksrekryterande 
idrottsutbildning utokad utbildningstid till fyra 
ar 

Rektor Ska beslutas senast under berord 
elevs vartermin i arskurs 1. 
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26 Beslut i fraga om huruvida elev tillhor 
malgruppen for gymnasiesarskolan 

18 kap 5-7 §§ skollagen Handlaggare pa 
myndighetsenheten 

27 Faststallande av, inom ramen for 
programmalet, lokalt valbara kurser som 
alternativ eller komplement till de av 
skolverket faststallda valbara kurserna 

13 kap 12 § GyF Rektor 

28 Yttrande Over sokande till utbildning i annan 
kommun — gymnasiesarskola 

19 kap 41 § skollagen Handlaggare vid 
antagningsenheten 

29 Mottagande av elev i gymnasiesarskolan som 
tillhor annan hemkommun 

19 kap 39-41 a § 
skollagen 

Handlaggare vid 
antagningsenheten 

30 Beslut om att utbildningen i gymnasiesarskolan 
far fordelas pa langre tid an fyra 'dr 

19 kap 17 § skollagen Rektor 

31 Avstangning i de frivilliga skolformema 5 kap 17 och 18 §§ 
skollagen 

Gymnasieutskott 

32 Avstangning fran viss utbildning med 
praktiska inslag 

5 kap 19 och 20 §§ 
skollagen 

Gymnasieutskott 

33 Besluta att eleverna ska halla sig med enstaka 
egna hjalpmedel 

15 kap 17 § skollagen Rektor 

34 Besluta om antalet undervisningstimmar for 
varje kurs, amnesomrade och for 
gymnasiesarskolearbetet, samt fordela 
undervisningstid Over lasaren och redovisa 
garanterad undervisningstid 

4 kap 22 § GyF Rektor 

35 Besluta om att skolforlagga utbildning inom 6 kap 5 § GyF Rektor 
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yrkesintroduktion 

36 
	

Besluta om byte av studievag 	 7 kap 9 § GyF 
	

Rektor 
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Forkortningar 

Forkortning Betydelse 

FL Forvaltningslagen 

GyF Gymnasieforordningen 

HSL Halso- och sjukvardslagen 

IVO Inspektionen for yard och omsorg 

KL Kommunallagen 

KLK Kommunledningskontoret 

KS Kommunstyrelsen 

LYHS Lag om yrkesverksamhet pa halso- och sjukvardens omrade 

MAR Medicinskt ansvarig rehabiliterare 

MAS Medicinskt ansvarig sjukskoterska 

MBL Lagen om medbestammande i arbetslivet 

OSL Offentlighets- och sekretesslag 

PUL Personuppgiftslagen 

SFS Svensk forfattningssamling 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

SkolF Skolforordningen 
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