UtbN
Förteckning över lägsta nivå för delegation
Ärendegrupp/ärende
Lagrum m.m.

Lägsta nivå

2021-05-26

Kommentar

Bilaga 1

011 a - ny
Befogenhet att beordra utbetalning av pengar för
utbildningsförvaltningen samt att utse namngivna
ställföreträdare med befogenhet att beordra
utbetalning
016
Beslut om tillfällig stängning av en förskoleenhet,
ett fritidshem, annan pedagogisk omsorg samt beslut
om tillfällig stängning eller delvis stängning av
skolenhet, för förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola.
Som en följd av beslut om stängning eller delvis
stängning, beslut om
− ändrade lärotider
− fördelning av undervisningstiden
− undervisningens utformning (fjärr- och/eller
distansundervisning)
− utbildningens förläggning vid viss skolenhet
− överlämning av uppgifter som avser undervisning
på entreprenad
− information till elever och vårdnadshavare vid
stängning av en förskoleenhet, ett fritidshem,
annan pedagogisk omsorg eller en skolenhet
−
016 a

Stadens regler för
ekonomisk förvaltning

D
Förvaltningschef
serviceförvaltningen

Skollagen (2010:800)
Skolförordningen
(2011:185)
Gr D
Lag (SFS 2020:148) om
tillfällig stängning …
Förordning (SFS
2020:115) om utbildning
i vissa skolformer … 2, Gr D
3, 4, 7, 8, 9, 11 §§

Förordning (SFS
Beslut, när det gäller distansundervisning, om hur
R
2020:115) om utbildning
många undervisningstimmar undervisningen ska
anses motsvara, om undervisningstiden ska avräknas i vissa skolformer … 7 §
mot den garanterade undervisningstiden.

Sida 1 (6)

Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 31 juli 2022.
Beslut får inte överklagas. Beslut ska anmälas till
utbildningsnämnden
Beslut om tillfällig stängning eller delvis stängning fattas i
samråd med D

Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 31 juli 2022.
I samråd med Gr OA.
Beslut om att undervisningens ska bedrivas som fjärr- och/eller
distansundervisning fattas av Gr D
Beslut får inte överklagas
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016 b
Beslut att överlämna uppgifter på entreprenad till en
annan huvudman

Lägsta nivå

Förordning (SFS
2020:115) om utbildning D
i vissa skolformer …
16 §§

016 c
Ansvar för att förskola, fritidshem eller annan
pedagogisk verksamhet bedrivs

Förordning (SFS
Gr D
2020:115) om utbildning
i vissa skolformer …14,
15, 17, 19 §§

016 d

SFS 2020:115
14, 15, 17, 19 §§.
Föreskrift (2020:3) om
omsorg för barn med
vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet,
MSBFS 2020:3

Beslut om vem som ska erbjudas omsorg

016 e
Beslut, för en skolenhet som hålls öppen, om
− ändrade lärotider
− fördelning av undervisningstiden
− undervisningens utformning (fjärr- och/eller
distansundervisning)
− överlämning av uppgifter som avser undervisning
på entreprenad

Ec My

Skollagen (2010:800),
Skolförordningen
Gr D
(2011:185)
Lag (SFS 2020:148) om
tillfällig stängning …
Förordning (SFS
2020:115) om utbildning
i vissa skolformer … 3,
4, 7, 9, 11 a §§

Sida 2 (6)

Kommentar

2021-05-26

Bilaga 1

Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 31 juli 2022.
Beslut ska anmälas till utbildningsnämnden
Gäller förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
Beslut får inte överklagas
Barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig
verksamhet ska kunna erbjudas omsorg i den omfattning det
behövs för att sådan verksamhet ska kunna upprätthållas.
Förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever
som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant
särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola
eller fritidshem. Tidsbegränsad giltighetstid till och med den
31 juli 2022.
Beslut får inte överklagas
Huvudmannen får, om det är nödvändigt, begära att behovet av
omsorg styrks med intyg från verksamhetsutövaren.
Till föreskriften MSBFS 2020:3 från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap finns även allmänna råd
(MSBFS 2020:4) om omsorg för barn med vårdnadshavare i
samhällsviktig verksamhet.
Beslut får inte överklagas
Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 31 juli 2022.
Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 31 juli 2022.
Beslut får inte överklagas. Beslut ska anmälas till
utbildningsnämnden
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017

Förordning (SFS
Beslut om tillfällig stängning eller delvis stängning 2020:115) om utbildning Gy D
av skolenhet, för gymnasieskola eller
i vissa skolformer… 2,
gymnasiesärskola.
5, 6, 7, 9, 11 §§
Som en följd av beslut om stängning eller delvis
stängning, beslut om
− ändrade lärotider
− att ett läsår ska börja eller sluta vid andra tider än
vad som annars gäller
− om undervisningens utformning (fjärr- och/eller
distansundervisning)
− information till elever och vårdnadshavare vid
stängning av skolenhet

Förordning (SFS
Beslut, när det gäller distansundervisning, om hur
R
2020:115) om utbildning
många undervisningstimmar undervisningen ska
anses motsvara, om undervisningstiden ska avräknas i vissa skolformer … 7 §
mot den garanterade undervisningstiden.

Beslut, för en skolenhet som hålls öppen, om
ändrade lärotider
undervisningens utformning (fjärr- och/eller
distansundervisning)
överlämning av uppgifter som avser undervisning på
entreprenad

Kommentar

Bilaga 1

Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 31 juli 2022.
Beslut får inte överklagas. Beslut ska anmälas till
utbildningsnämnden
Beslut om tillfällig stängning eller delvis stängning fattas i
samråd med D

Gy D

017 a

017 b

2021-05-26

Skollagen (2010:800),
Skolförordningen
(2011:185)
Gy D
Lag (SFS 2020:148) om
tillfällig stängning …
Förordning (SFS
2020:115) om utbildning
i vissa skolformer … 5,
7, 9, 11 a, 11 b, 11 c §§

Sida 3 (6)

Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 31 juli 2022.
I samråd med Gy D.
Beslut om att undervisningens ska bedrivas som fjärr- och/eller
distansundervisning fattas av Gy D
Beslut får inte överklagas
Tidsbegränsad giltighetstid till och med den 31 juli 2022.
Beslut får inte överklagas. Beslut ska anmälas till
utbildningsnämnden
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706
Anordna prövning i gymnasieskolan

SL 21 kap 9 §

Kommentar

Gr D

Anmälan
Beslutsfattaren ansvarar för att dokumentera beslutet och för
att det anmäls till Skolinspektionen

SL 15 kap 28 §
GyF 8 kap 24, 25, 26 §§ R
SFS 2014:854 7 kap
18-19 §§

757 - ny
Beslut att använda fjärrundervisning i ett visst
SL 21 kap 9 §
ämne eller i en viss kurs, för högst ett läsår åt gången

Gy D

Verkställighet
Får omfatta grundskoleämnen för en elev som läser ett
grundskoleämne i gymnasieskolan inom ett introduktionsprogram.
Gäller också vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.

Anmälan
Beslutsfattaren ansvarar för att dokumentera beslutet och för
att det anmäls till Skolinspektionen
Anmälan

758 - ny
Ansökan till Skolinspektionen om godkännande av
enhet som utför distansutbildning

Bilaga 1

Lägsta nivå

625 - ny
Beslut att använda fjärrundervisning i ett visst
ämne eller i en viss kurs, för högst ett läsår åt
gången

2021-05-26

SL 22 kap 9 §
GyF 4 b kap

Gy D

Sida 4 (6)
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Lägsta nivå

Kommentar

2021-05-26

Bilaga 1

8. Entreprenader med mera
Skollagen 23 kap
801

Teckna avtal om entreprenad

SL 23 kap 1-20 §§

a) inom förskoleklassen, fritidshemmet samt sådan
pedagogisk verksamhet som avses i SL 25 kap

SL 23 kap 8, 10, 11 §

b) inom grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

SL 23 kap 9, 10, 12, 13, Gr D/Gy D
14, 15, 16, 17, 18 §§

Gr D

Anmälan

802
Beslut att överlämna den myndighetsutövning
som hör till en lärares undervisningsuppgift då
beslut fattats om att undervisning ska bedrivas på
entreprenad

SL 23 kap 5 §

R

Anmälan

803
Avtal om att överta ansvar för medicinska insatser
som anges i SL 2 kap. 25–28 §§ om elevhälsa

Avtal med en enskild fysisk eller juridisk person, en annan
huvudman inom skolväsendet, en annan kommun eller en
region om att utföra uppgifter inom utbildning eller annan
verksamhet enligt skollagen. Tillåten omfattning och innehåll i
entreprenad skiljer sig mellan de olika skolformerna. Anmälan
till nämnd vid närmast påföljande sammanträde när avtalade
belopp överstiger 150 000 kronor.

SL 23 kap 25 §

D

Sida 5 (6)
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Lägsta nivå

1128
Beställning (avrop) från stadens ramavtal för IT
a) 12 000 000 kronor för ett år

LOU,
Stadens och förvaltningens riktlinjer

Ac US

b) 9 000 000 kronor för ett år

R

c) 9 000 000 kronor för ett år

Ac/Ec

d) 300 000 kronor för ett år

Bitr R/Adm chef/
Intendent/Bitr Ec

e) 75 000 kronor för ett år

Övriga attesträttsinnehavare

Sida 6 (6)

Kommentar

2021-05-26

Bilaga 1

Upphandling och beställning ska alltid ske i enlighet med LOU,
stadens och förvaltningens riktlinjer. Anmälan till nämnd när
beloppen överstiger 150 000 kronor. Beloppen är exklusive
moms. Delegaterna beslutar inom beslutad budgetram.
Ac US beställer t.ex. servrar som avser samtliga utbildningsnämndens skolor/verksamheter.
R beställer för skolans räkning arbetsstationer med datorer
etc. samt support.
Ac/Ec beställer för avdelningens/enhetens räkning
arbetsstationer med datorer etc. samt support.

Delegationsförteckning för utbildningsnämnden

