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FÖRFATTNINGSSAMLING 

Delegationsordning för 

utbildningsnämnden  

 

Delegationsordning för utbildningsnämnden 

Med stöd av kommunallagen 6 kap. 37–40  §§  samt  7 kap. 5–8 §§ delegerar 

utbildningsnämnden till förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att 

besluta på nämndens vägnar i angivna slag av ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte 

utövas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. Delegat ansvarar också för att samråd med 

berörda sker inför beslut.  

 

1 Anmälan 

Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till utbildningsnämnden. Beslut som inte anmäls 

vinner inte laga kraft och får normalt inte verkställas. 

 

2 Beslut – Verkställighet 

Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller 

verkställande art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden 

mellan beslutsfattande och åtgärder av rent förberedande och verkställande art måste 

beaktas. De båda förfarandena har olika rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas 

och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ och det krävs någon form av 

övervägande eller bedömning av beslutsfattaren. 

 

3 Vidaredelegering 

Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras. Vidaredelegering får 

endast ske i ett steg och besluten ska anmälas till utbildningsnämnden. 

 

4 Jäv 

Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 

 

5 Överordnads befogenheter 

Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär 

detta att överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre 

tjänsteman. Nämnden har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade. 

Delegationen omfattar delegatens (befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal 

och gällande organisation.  
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6 Avvisning och avskrivning  

Delegat med rätt att besluta i viss ärendetyp kan även besluta om avvisning och 

avskrivning i den aktuella ärendetypen. 
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Förkortningar 

 
Förkortning Betydelse Delegat Betydelse 
SL Skollag (2010:800) FC Förvaltningschef 
SkF Skolförordning 

(2010:185) 
VC Verksamhetschef 

GyF Gymnasieförordning 

(2010:2039) 
R Rektor 

VuxF Förordning om 

vuxenutbildning 

(2011:1108) 

Aansv. Antagningsansvarig 

GDPR EU:s allmänna 

dataskyddsförordning 
HaS Handläggare 

skolskjuts och 

skolplacering 

KomplL Lag (2018:218) med 

kompletterande 

bestämmelser till 

EU:s allmänna 

dataskyddsförordning 

KaC Kanslichef 

Lfdk Lag om förbud mot 

diskriminering och 

annan kränkande 

behandling av barn 

och elever (2006:67) 

O Ordförande 

YHL Lag (2009:128) om 

yrkeshögskolan 
RC Redovisningschef 

YHF Förordning 

(2009:130) om 

yrkeshögskolan 

EkC Ekonomichef 

  KJ Kommunjurist 

  NS Nämndsekreterare 
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A – Gemensamt för samtliga verksamhetsformer 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

A Gemensamt för samtliga 

verksamhetsformer 

  

A1 Utse ställföreträdande rektor R 

 

SL 2 kap. 9 § 3 st. 

A2 Beslut om nödvändiga åtgärder 

för brister som framkommer i verksamheten 
VC/FC SL 4 kap. 7 §  

FC delegat för 

gymnasieskolan. 

A3 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot 

och utreda klagomål på utbildningen 

FC 

 

SL 4 kap. 8 §  

 

A4 Ansvar för personalens fullgörande av 

skyldigheter enligt 6 kap. SL 

R SL 6 kap. 5 § 

 

A5 Beslut om åtgärder och planer för att 

motverka och förhindra kränkande 

behandling av barn.  

R SL 6 kap. 6 - 8 § 

Rektor har ansvar för att ett 

målinriktat arbete för att 

motverka kränkande 

behandling av barn bedrivs, 

inklusive att årligen upprätta 

en plan mot kränkande 

behandling.  

A6  

 

Skyndsamt utreda omständigheterna kring 

uppgivna kränkningarna och i 

förekommande fall vidta de åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden. 

R SL 6 kap. 10 § 

Anmälan görs till VC/FC (FC 

för gymnasieskola). 

A7 Beslut att person som ej är behörig lärare 

ska bedriva undervisning under längre tid än 

6 månader  

R SL 2 kap. 18-19 §§ 

A8 Beslut om tillsyn av förskola/fritidshem/ 

pedagogisk omsorg vars huvudman har 

VC SL 26 kap. 4 §  
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förklarats vara berättigad till kommunalt 

bidrag 

A9 Beslut om avstängning av elever i de 

frivilliga skolformerna, inklusive beslut att 

inhämta yttrande 

FC SL 5 kap. 17 §, 21 §  

Gäller gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal 

vuxenutbildning och särskild 

utbildning för vuxna. 

Beslut enligt 17 § kan 

överklagas till 

förvaltningsrätten.  

A10 Beslut om avstängningstid i de frivilliga 

skolformerna 

FC SL 5 kap. 18 §  

Gäller gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal 

vuxenutbildning och särskild 

utbildning för vuxna. 

A11 Beslut om avstängning av elev från viss 

utbildning med praktiska inslag i de 

frivilliga skolformerna, inklusive beslut att 

inhämta yttrande 

FC SL 5 kap. 19 §, 21 §   

Gäller gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, kommunal 

vuxenutbildning och särskild 

utbildning för vuxna. 

Beslut enligt 19 § kan 

överklagas till 

förvaltningsrätten. 

A12 Beslut om grundbelopp FC SL 8 kap. 17, 21 §§ 

SL 9 kap. 16, 19 §§  

SL 10 kap. 34, 37 §§ 

SL 11 kap. 33, 36 §§ 

SL 16 kap. 50, 52 §§ 

A13 Beslut om tilläggsbelopp FC SL 8 kap. 23 § 

SL 9 kap. 21 § 

SL 10 kap. 39 § 

SL 11 kap. 38 § 

SL 16 kap. 54 § 

A14 Beslut om undantag från skolplikt på grund 

av varaktig utlandsvistelse 

FC SL 7 kap. 2 §  
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B – Förskola 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

B Förskola   

B1 Beslut att erbjuda förskola  

 

R SL 8 kap. 5 §  

I den om fattning som behövs 

med hänsyn till om barnet har 

ett eget behov på grund av 

familjens situation i övrigt. 

Plats ska erbjudas inom 4 

månader, SL 8 kap. 14 §. 

Ett barn ska erbjudas plats vid 

en förskoleenhet så nära 

barnets eget hem som möjligt. 

Skälig hänsyn ska tas till 

barnets vårdnadshavares 

önskemål, SL 8 kap. 15 §. 

B2 Beslut med anledning av hemkommunens 

ansvar för att bereda förskoleplats 
 

R SL 8 kap. 12 § 1 st.  

B3 Beslut att erbjuda plats i fristående förskola VC SL 8 kap. 12 § 2 st. 

B4 Beslut att träffa överenskommelse med 

annan kommun om att denna i sin 

förskoleverksamhet ska ta emot barn, om det 

finns särskilda skäl 

VC SL 8 kap. 12 § 3 st.  

Om det finns särskilda skäl, 

får hemkommunen komma 

överens med en annan 

kommun om att denna i sin 

förskola ska ta emot barn vars 

utbildning hemkommunen 

ansvarar för. 

B5 Beslut om mottagande av barn från annan 

kommun när det med hänsyn till barnets 

personliga förhållanden finns särskilda 

skäl, eller efter önskemål från barnets 

vårdnadshavare. 
 

VC SL 8 kap. 13 § 

Inklusive beslut att inhämta 

yttrande från hemkommunen. 
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B6  

 

Beslut om nedsättning eller befrielse från 

avgift för plats i förskola 

VC SL 8 kap. 16 §  

 

C – Fritidshem 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

C Fritidshem   

C1 Beslut om utbildning i fritidshem i den 

omfattning som behövs med hänsyn till om 

eleven har ett eget behov på grund av 

familjens situation i övrigt 

VC SL 14 kap. 5 § 

C2 Beslut om utbildning i fritidshem vid särskilt 
behov av stöd 

 

VC SL 14 kap. 6 § 

C3 Beslut om placering vid skolenhet R SL 14 kap. 10 § 

C4 Beslut att erbjuda fritidshem för elever i 

särskild utbildningsform 

VC SL 14 kap. 11 § 

Hemkommunen svarar för att 

elev som ska erbjudas 

fritidshem och går i en sådan 

särskild utbildningsform som 

avses i 24 kap. erbjuds 

fritidshem.  

C5 Beslut om avgift och nedsättning eller 

befrielse från avgift 

VC SL 14 kap. 12 §  

C6 Beslut att utnyttja insynsrätt i fritidshem 

med enskild huvudman 

VC SL 14 kap. 18 §  
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D – Annan pedagogisk verksamhet 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

D Annan pedagogisk verksamhet  SL 25 kap. 

D1 Beslut om vidtagande av nödvändiga 

åtgärder när brister framkommer i 

verksamheten 

VC SL 25 kap. 2-5 §§, 8 § 

D2 Beslut om skriftliga rutiner för att ta emot 

och utreda klagomål på verksamheten 
R SL 25 kap. 8 § 3 st. 

Kommunen ska ha skriftliga 

rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot 

verksamheten. Information om 

rutinerna ska lämnas på 

lämpligt sätt. 

 

E – Förskoleklass 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

E Förskoleklass   

E1 Beslut om mottagande av yngre barn R SL 7 kap. 11 § 

E2 Beslut om överenskommelse med annan 

kommun om att denna i sin förskoleklass ska 
ta emot barn om det finns särskilda skäl 

VC SL 9 kap. 12 § 

 

E3 Beslut om mottagande av barn från annan 

kommun i förskoleklass med hänsyn till 

barnets personliga förhållanden, eller efter 
önskemål från vårdnadshavare.  

VC SL 9 kap. 13 §  

Inklusive beslut att inhämta 

yttrande från hemkommunen.  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

E4 Beslut om placering vid viss skolas 
förskoleklass efter önskemål 

HaS SL 9 kap. 15 §  
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Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

E5 Beslut om utnyttjande av insynsrätt i 
fristående förskoleklass 

VC SL 9 kap. 22 §  

Rätten gäller den kommun där 

den fristående skolan är 

belägen. 

 

F – Grundskolan 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

F Grundskolan   

F1 Beslut om mottagande på försök i annan 

skolform under högst 6 månader 

R SL 7 kap. 8 §  

Grundsärskolan. 

Om de huvudmän som berörs 

är överens om detta och 

elevens vårdnadshavare 

medger det. 

F2 Beslut om utbildning i annan skolform 

 

R SL 7 kap. 9 §  

Grundsärskolan, integrerad 

elev.  

Om de huvudmän som berörs 

är överens om detta och 

elevens vårdnadshavare 

medger det.  

 

F3 Beslut angående uppskjuten skolplikt R SL 7 kap. 10 § 2 st.  

Efter begäran av 

vårdnadshavare.  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 
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F4 Beslut om skolpliktens förlängning  R SL 7 kap. 13 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

F5 Beslut om skolpliktens tidigare upphörande R SL 7 kap. 14 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

F6 Beslut om rätten att slutföra skolgången R SL 7 kap. 15-16 §§  

 

F7 Ansvar för skolpliktens fullgörande i annan 

skola 

VC SL 7 kap. 21 §  

F8 Ansvar för skolpliktens fullgörande i egen 

skola 

R SL 7 kap. 22 §  

F9 Beslut om föreläggande och vite FC SL 7 kap. 23 § 

Föreläggande kan riktas mot 

elevens vårdnadshavare, när 

denne inte fullgjort sina 

skyldigheter för att tillse att 

skolpliktig elev fullgör 

skolgång. Föreläggande kan 

förenas med vite.  

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

F10 Beslut att ingå överenskommelse med annan 

kommun om att denna i sin grundskola ska 
ta emot barn om det finns särskilda skäl 

VC SL 10 kap. 24 §  

F11 Beslut att ta emot elev från annan kommun i 

grundskola med hänsyn till elevens  

personliga förhållanden, eller efter 

vårdnadshavares önskemål 

VC SL 10 kap. 25 §, 27 §  

Beslut enligt 25 § kan 

överklagas till Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

F12 Beslut om åtgärder för en elev som inte bor 

hemma 

R SL 10 kap. 29 § 3 st. 

Särskild vikt ska fästas vid 

elevens ålder. 

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 
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F13 Beslut om placering på viss skolenhet efter 
önskemål 

HaS SL 10 kap. 30 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

F14 Beslut om skolskjuts HaS SL 10 kap. 32-33 §§  

Beslut enligt 32 § 1 st och 33 § 

kan överklagas till 

förvaltningsrätten.  

F15 Beslut om skolskjuts vid val av fristående 
grundskola inom kommunen 

HaS SL 10 kap. 40 §  

Utifrån bedömning att det inte 

kan ske utan organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter. 

F16 Beslut att utnyttja insynsrätt i fristående 

grundskola 

VC SL 10 kap. 41 §  

Rätten gäller den kommun där 

den fristående skolan är 

belägen. 

F17 Beslut att anordna särskild undervisning för 

elever p.g.a. sjukdom eller liknande skäl 
R SL 24 kap. 17 §  

F18 Överenskommelse med annan huvudman att 

anordna särskild undervisning på sjukhus 

eller annan institution 

VC SL 24 kap. 19 §  

F19 Beslut om särskild undervisning i hemmet 

eller på annan lämplig plats för elever som 

inte vårdas på sjukhus eller en motsvarande 

institution 

R SL 24 kap. 20 §  

F20 Beslut om medgivande om skolpliktens 
fullgörande på annat sätt än enligt skollagen 

VC SL 24 kap. 23 § 

Medgivande kan lämnas för 

max 1 år i taget.  

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

F21 Beslut om återkallande av medgivande om 

skolpliktens fullgörande på annat sätt än 
enligt skollagen.  

VC SL 24 kap. 23 §  

F22 Beslut om läsårstider FC SkF 3 kap. 3 §  

F23 Beslut om att antalet skoldagar kan 

begränsas till fyra för en grupp elever i 

årskurs 1 och 2 

VC SkF 3 kap. 4 §  

Om det finns särskilda skäl. 

F24 Prövning av mottagande av elever från 

utlandet 
VC SkF 4 kap. 2 §  
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Prövning sker på begäran av 

vårdnadshavare. 

F25 Beslut om anordnande av 

modersmålsundervisning 
VC SkF 5 kap. 10-11 §§ 

Normalt upp till 7 läsår. 

Därefter om eleven har särskilt 

behov av sådan undervisning.  

F26 Beslut om ytterligare undervisningstid 

utöver den garanterade undervisningstiden 

R SkF 9 kap. 3 §  

F27 Beslut om fördelning av undervisningstiden 

mellan årskurserna 

VC SkF 9 kap. 4 §  

F28 Beslut att erbjuda språkval R SkF 9 kap. 5-7 §§ 

Huvudmannen ska erbjuda 

minst två av språken franska, 

spanska och tyska. 

Skyldigheten gäller inte om 

färre än 5 elever valt språket, 

om inte språket är ett nationellt 

minoritetsspråk. 

F29 Beslut om att erbjuda ett allsidigt urval av 

ämnen som elevens val 

R SkF 9 kap. 8 §  

F30 Beslut om färdighetsprov i vissa ämnen VC SkF 9 kap. 25 §  

 

 

G – Grundsärskola 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

G Grundsärskola   

G1 Prövning av rätten till och beslut om 

mottagande i grundsärskola 

VC* SL 7 kap. 5 §  

*VC strategisk elevhälsa 

G2 Beslut om utredning om elev i särskolan R SL 7 kap. 5 a §  

G3 Beslut att elev inte ska tillhöra särskolan FC SL 7 kap. 5 b §  

G4 Beslut om mottagande på försök i annan 

skolform under högst 6 månader 
R SL 7 kap. 8 § 

Grundskolan. 

Om de huvudmän som berörs 

är överens om detta och 
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elevens vårdnadshavare 

medger det.  

G5 Beslut om utbildning i annan skolform R SL 7 kap. 9 §  

Grundskolan, integrerad elev. 

Om de huvudmän som berörs 

är överens om detta och 

elevens vårdnadshavare 

medger det.  

G6 Beslut om uppskjuten skolplikt R SL 7 kap. 10 §  

Prövning sker efter begäran av 

barnets vårdnadshavare. 

G7 Beslut om skolpliktens förlängning  R SL 7 kap. 13 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

G8 Beslut om skolpliktens tidigare upphörande R SL 7 kap. 14 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

G9 Beslut om rätten att slutföra utbildning R SL 7 kap. 15-16 §§  

G10 Beslut om skolpliktens fullgörande i annan 
skola 

R SL 7 kap. 21 §  

G11 Beslut om skolpliktens fullgörande i egen 

skola  
R SL 7 kap. 22 § 

G12 Beslut att eleven som tas emot i 

grundsärskolan huvudsakligen ska läsa 
ämnen eller ämnesområden 

R SL 11 kap. 8 §  

G13 Beslut att träffa överenskommelse med 

annan kommun om att ta emot elever i sin 

grundsärskola som hemkommunen ansvarar 

för 

VC SL 11 kap. 24 § 2 st. 2 p.  

G14 Beslut om mottagande av elev från annan 
kommun i grundsärskola med hänsyn till 

elevens personliga förhållanden, eller efter 

önskemål från vårdnadshavare 

VC SL 11 kap. 25-26 §§  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

G15 Beslut om placering på viss skolenhet efter 

önskemål 
R SL 11 kap. 29 §  
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Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

G16 Beslut om skolskjuts HaS SL 11 kap. 31-32 §§  

Beslut kan enligt 31 § 1 st. och 

32 § kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

G17 Beslut om skolskjuts vid val av fristående 

grundskola inom kommunen 
HaS SL 11 kap. 39 §  

Utifrån bedömning att det inte 

kan ske utan organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter. 

G18 Beslut att utnyttja insynsrätt i fristående 

grundskola 

VC SL 11 kap. 40 §  

G19 Beslut att anordna särskild undervisning för 

elever p.g.a. sjukdom eller liknande skäl 

R SL 24 kap. 17 §  

G20 Överenskommelse med annan huvudman att 

anordna särskild undervisning på sjukhus 

eller annan institution 

VC SL 24 kap. 19 §  

G21 Beslut om särskild undervisning i hemmet 

eller på annan lämplig plats för elever som 
inte vårdas på sjukhus eller en motsvarande 

institution 

R SL 24 kap. 20 §  

G22 Beslut om medgivande om skolpliktens 
fullgörande på annat sätt än enligt skollagen 

VC SL 24 kap. 23 § 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

G23 Beslut om återkallande av medgivande om 

skolpliktens fullgörande på annat sätt än 

enligt skollagen.  

VC SL 24 kap. 23 §  

G24 Beslut om läsårstider FC SL SkF 3 kap. 3 §  

G25 Beslut om att antalet skoldagar kan 

begränsas till fyra för en grupp elever i 

årskurs 1 och 2 

VC SkF 3 kap. 4 §  

Om det finns särskilda skäl. 

G26 Prövning av mottagande av elever från 
utlandet 

VC SkF 4 kap. 2 §  

Prövning sker på begäran av 

vårdnadshavare. 

G27 Beslut om anordnande av 

modersmålsundervisning 

VC SkF 5 kap. 10-11 §§ 
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Normalt upp till 7 läsår. 

Därefter om eleven har särskilt 

behov av sådan undervisning.  

G28 Beslut om ytterligare undervisningstid 
utöver den garanterade undervisningstiden 

R SkF 10 kap. 2 §  

G29 Beslut om fördelning av undervisningstiden 

mellan årskurserna 
VC SkF 9 kap. 3 §  

G30 Beslut om att erbjuda ett allsidigt urval av 

ämnen som elevens val 

R SkF 10 kap. 5 §  

 

 

H – Gymnasieskola 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

H Gymnasieskola   

H1 Beslut om antagning till nationella program 

åk 1 och programinriktat individuellt 

program 

Aansv. SL 15 kap. 12 §  

H2 Beslut om vilka hjälpmedel eleverna själva 

ska hålla sig med 

FC SL 15 kap. 17 §  

H3 Beslut om ekonomiskt stöd till 

inackordering 

Aansv. SL 15 kap. 32 §  

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

H4 Beslut att utnyttja insynsrätt i fristående 

gymnasieskola 

FC SL 15 kap. 34 §  

Rätten gäller den kommun där 

den fristående skolan är 

belägen. 

H5 Beslut att upprätta och undertecknande av 

utbildningskontrakt för varje elev och 

arbetsplats med gymnasial lärlingsutbildning 

R SL 16 kap. 11 a §  
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H6 Beslut om avvikelser från ett nationellt 

programs innehåll för enskild elev 

R SL 16 kap. 14 §  

H7 Beslut att utbildningen får fördelas på längre 

eller kortare tid än tre läsår 

R SL 16 kap. 15 §  

H8 Beslut om behörighet och mottagande Aansv. SL 16 kap. 30-33 §§, 36 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd.  

H9 Beslut om mottagande i första och andra 

hand, inklusive att inhämta yttrande från 

sökandens hemkommun 

Aansv. SL 16 kap. 43-44 §§, 47-18 §§  

H10 Beslut om förlängning av 

preparandutbildning inom 

introduktionsprogram till två år 

R SL 17 kap. 5 §  

H11 Beslut om minskad omfattning av 

utbildningen på ett introduktionsprogram 

R SL 17 kap. 6 §  

H12 Upprättande av plan för utbildningen på 

introduktionsprogram och individuell 

studieplan för varje elev 

R SL 17 kap. 7 §  

H13 Beslut om mottagande av ungdomar 

(behöriga) till yrkesintroduktion eller 

individuellt alternativ 

VC SL 17 kap. 11 §  

H14 Beslut om behörighet och mottagande av 

sökande till programinriktat val eller 

yrkesintroduktion för en grupp elever 

Aansv. SL 17 kap. 14 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

H15 Beslut om erbjudande av yrkesintroduktion 

och individuellt alternativ för elever från 

grundsärskolan 

FC SL 17 kap. 16 § 2 st. 

H16 Beslut om mottagande av sökande till  

programinriktat val eller yrkesintroduktion 

för en grupp elever 

Aansv. SL 17 kap. 19 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

H17 Beslut om särskild undervisning för elever 

p.g.a. sjukdom eller liknande skäl 

R SL 24 kap. 17 §  
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H18 Överenskommelse med annan huvudman att 
anordna särskild undervisning på sjukhus 

eller annan institution 

FC SL 24 kap. 19 §  

H19 Beslut om särskild undervisning i hemmet 

eller på annan lämplig plats för elever som 
inte vårdas på sjukhus eller en motsvarande 

institution 

R SL 24 kap. 20 §  

H20 Beslut om mottagande av elev från utlandet Aansv. SL 29 kap. 2-5 §§ 

 GyF 12 kap. 11 §  

H21 Beslut om läsårstider FC GyF 3 kap. 2 §  

H22 Besluta om vilka inriktningar som ska 

erbjudas inom ramen för ett nationellt 

program 

R GyF 4 kap 2 § 

H23 Beslut om kurser som ska erbjudas som 

programfördjupning 

R GyF 4 kap. 6 §  

H24 Beslut om kurser som ska erbjudas som 

individuellt val 

R GyF 4 kap. 7 §  

H25 Beslut om undervisning i flera språk R GyF 4 kap. 10 §  

H26 Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska 

finnas på högskoleförberedande program 

och omfattning av detta 

R GyF 4 kap. 12 § 1 st. 

H27 Beslut om anskaffning av platser för  

arbetsplatsförlagt lärande och att detta 

uppfyller krav för utbildningen 

R GyF 4 kap. 12 § 2 st. 

H28 Beslut om arbetsplatsförlagt lärandet byts ut 

mot motsvarande utbildning förlagd till 

skolan 

R GyF 4 kap. 13 § 2 st.  

Efter samråd med lokala 

programrådet. 

H29 Beslut att elev ska ges 

modersmålsundervisning under längre tid än 

sju läsår 

R GyF 4 kap. 18 §  

H30 Beslut att inte anordna 

modersmålsundervisning 

FC GyF 4 kap. 19 §  

H31 Beslut om undervisningstimmar för varje 

kurs och för gymnasiearbetet och om hur 

fördelningen av denna tid över läsåret ska 

göras 

R GyF 4 kap. 22 §  

H32 Beslut om urval till platser på 

programinriktat val eller yrkesintroduktion 

för en grupp elever 

Aansv. GyF 6 kap. 1 §  

H33 Beslut om huruvida det finns synnerliga skäl 

att ungdomar, som uppfyller 

behörighetskraven för yrkesprogram, tas 

emot till yrkesintroduktion eller individuellt 

alternativ 

R GyF 6 kap. 2 §  
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H34 Beslut om att hela utbildningen i 

yrkesintroduktion skolförläggs 

R GyF 6 kap. 5 §  

H35 Beslut om bedömningen av elevs 

språkkunskaper vid mottagande till 

språkintroduktion 

R GyF 6 kap. 7 §  

H36 Beslut om urval och antagning  Aansv. GyF 7 kap. 2-5 §§, 7 §  

H37 Beslut om fördelning av antagna elever på 

nationella program 

R GyF 7 kap. 6 §  

H38 Beslut om antagning vid senare tidpunkt R GyF 7 kap. 8 §  

H39 Beslut om byte av studieväg R GyF 7 kap. 9 §  

Efter kontroll av behörighet 

och yttrande av eleven samt, 

om denne är under 18 år, dess 

vårdnadshavare. 

H40 Beslut om återantagning av elev som slutat 

gymnasieskolan innan utbildningen slutförts 

R GyF 7 kap. 10 §  

I mån av plats. Efter kontroll 

av behörighet. 

H41 Beslut att undervisningen på nationellt 

program för elev får fördelas över längre tid 

än tre år 

R GyF 9 kap. 7 §  

H42 Beslut om studiehandledning på annat språk 

än modersmålet 

R GyF 9 kap. 9 §  

 

I – Gymnasiesärskola 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

I Gymnasiesärskola   

I1 Beslut om företräde för elever som har störst 

behov av utbildningen om antalet platser på 

nationellt eller specialutformat program är 

färre än antalet sökande 

R GyF 13 kap. 18 §  

I2 Beslut om hur anmälningsskyldigheten ska 

fullföljas när det gäller elevs ledighet 

R GyF 13 kap. 19 § 2 st. 

I3 Beslut om betygskriterier för lokala kurser R GyF 13 kap. 22 §  

I4 Beslut om en sökande tillhör 

målgruppen för gymnasiesärskolan 
R SL 18 kap. 5 §  
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Beslutet ska föregås 

av en utredning mot- 

svarande den som 

enligt SL 7 kap. 5 § ska göras 

inför beslut om mottagande i 

grundsärskolan. 

 

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

I5 Beslut att elev inte längre tillhör 

gymnasiesärskolans målgrupp 

R SL 18 kap. 7 §  

Ska föregås av utredning 

enligt SL 18 kap. 6 §  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

I6 Beslut att erbjuda elev som inte längre tillhör 

gymnasiesärskolans målgrupp utbildning 
FC SL 18 kap. 7 §  

I7 Beslut om antagning till gymnasiesärskolans 

utbildningar 

R SL 18 kap. 12 §  

I8 Beslut att informera hemkommunen när en 
elev vid gymnasiesärskolan med annan 

huvudman än hemkommunen börjar eller 

slutar 

R SL 18 kap. 15 §  

I9 Beslut om kostnadsfri skolskjuts inom 

hemkommunen 

R SL 18 kap. 30 § 1 st. 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

I10 Beslut om skolskjuts i övrigt FC SL 18 kap. 30-31 §§, 35 §  

Beslut enligt 31 § och 35 § kan 

överklagas till 

förvaltningsrätten.  

I11 Beslut om ekonomiskt stöd till elever i 

gymnasiesärskola med offentlig huvudman 
som behöver inackordering på grund av 

skolgången 

Aansv. SL 18 kap. 32 § 1 st. 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten. 

I12 Beslut att utnyttja insynsrätt i verksamhet 

med enskild huvudman 
VC SL 18 kap. 37 §  

I13 Beslut att erbjuda modersmålsundervisning R SL 19 kap. 4 §  

I14 Beslut om erbjudande att elev på ett 

nationellt program senare ska kunna antas 
till en nationell inriktning, en särskild variant 

R SL 19 kap. 11 §  
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eller gymnasial lärlingsutbildning inom 
programmet 

I15 Beslut om att utbildningen fördelas på längre 

tid än fyra år 

R SL 19 kap. 17 §  

I16 Beslut om att inte erbjuda elev som fått 

lägst betyget E ytterligare utbildning av 
samma slag 

R SL 19 kap. 25 §  

I17 Beslut om och upprättande av individuell 

studieplan för varje elev 
R SL 19 kap. 26 §  

I18 Beslut om mottagande  Aansv. SL 19 kap. 29 § 1-2 st., 19 

kap. 35-41 §§  

Inklusive inhämtande av 

yttrande från hemkommun. 

Beslut enligt 29 §1 st. och 35-

39 §§ kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd. 

I19 Beslut om en sökande till ett individuellt 

program har förutsättningar att följa 

undervisningen på ett nationellt program 

R SL 19 kap. 29 § 3 st.  

I20 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid 

fristående gymnasiesärskola som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd eller som 

ska erbjudas modersmålsundervisning 

FC SL 19 kap. 47 §  

I21 Beslut om läsårstider FC GyF 3 kap. 2 §  

I22 Beslut om kurser för programfördjupning R GyF 4 kap. 6 §  

I23 Beslut om kurser som ska erbjudas som 
individuellt val 

R GyF 4 kap. 7 a §  

I24 Beslut om anskaffning av platser för 

arbetsplatsförlagt lärande 

R GyF 4 kap. 12 §  

I25 Beslut att arbetsplatsförlagt lärande byts ut 

mot motsvarande utbildning förlagd till 
skolan 

R GyF 4 kap. 13 §  

Inkl. ansvar för åtgärder för att 

det arbetsplatsförlagda 

lärandet så snabbt som möjligt 

ska förläggas till arbetsplats 

I26 Beslut att erbjuda elev som är adoptivbarn 

modersmålsundervisning 

R GyF 4 kap. 15 §  

I27 Beslut om att elev ska ges 

modersmålsundervisning under längre tid än 

sju läsår 

R GyF 4 kap. 18 §  
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I28 Beslut att inte anordna 
modersmålsundervisning 

R GyF 4 kap. 19 §  

I29 Beslut om undervisningstimmar för varje 

kurs, gymnasiesärskolearbete och fördelning 

över läsåret 

R GyF 4 kap. 22 § 1 st. 

I30 Beslut om antagning vid senare tidpunkt R GyF 7 kap. 8 §  

I31 Beslut om byte av studieväg R GyF 7 kap. 9 §  

Efter kontroll av behörighet 

och yttrande av eleven samt, 

om denne är under 18 år, dess 

vårdnadshavare. 

I32 Beslut om urval av sökande till nationella 

program 

R GyF 7 kap. 11 §  

I33 Beslut om urval och antagning av sökande 
till ett nationellt program eller en särskild 

variant eller gymnasial lärlingsutbildning 

som börjar det första året 

R GyF 7 kap. 13 §  

I34 Beslut att en elev ska få studiehandledning 

på sitt modersmål  

R GyF 9 kap. 9 §  

Om eleven behöver det. 

 

J – Kommunal vuxenutbildning 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

J Kommunal vuxenutbildning 

(Grundläggande och gymnasial 

vuxenutbildning) 

  

J1 Beslut om att böcker och andra lärverktyg 

ska erbjudas mot avgift och att elever inom 

Sfi ska hålla sig med enstaka egna 

lärverktyg 

R SL 20 kap. 7 §  
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J2 Beslut om att utbildningen på en kurs ska 
upphöra 

R SL 20 kap. 9 § 2 st. 

Om eleven saknar 

förutsättningar att klara 

utbildningen eller annars inte 

gör tillfredsställande framsteg. 

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

J3 Beslut om att på nytt bereda elev utbildning 

om det finns särskilda skäl 

R SL 20 kap. 9 § 3 st.  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

J4 Beslut om att tillhandahålla särskild 

utbildning på grundläggande nivå på 
modersmålet eller annat språk 

R SL 20 kap. 12 §  

J5 Beslut om mottagande till utbildning på 

grundläggande nivå 
R SL 20 kap. 13-14 §§  

 

Inkl. ansvar för att skyndsamt 

skicka ansökan som avser 

utbildning på grundläggande 

nivå som anordnas av annan 

huvudman till denne och att 

avge yttrande i sådant ärende. 

 

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

J6 Beslut om mottagande till utbildning på 

gymnasial nivå 
R SL 20 kap. 21-23 §§  

 

Inkl. ansvar för att skyndsamt 

skicka ansökan som avser 

utbildning på gymnasial nivå 

som anordnas av annan 

huvudman till denne och att 

avge yttrande gällande 

åtagande att svara för 

kostnaderna för utbildningen i 

sådant ärende.  

 

Beslut enligt 21 § 3 st., 22 § 

och 23 § kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

J7 Beslut om rätt till prövning R SL 20 kap. 40 § 
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J8 Beslut om att minska undervisningens 
omfattning  

R SL 20 kap. 24 §  

 

Om eleven begär det och 

det är förenligt med 

utbildningens syfte. 

J9 Erbjuda utbildning i svenska för invandrare 

för de medborgare som har rätt att delta i 

sådan utbildningen. 

R SL 20 kap. 28 §  

J10 Erbjuda studie- och yrkesvägledning till den 

som avser att påbörja utbildning i svenska 

för invandrare 

R SL 20 kap. 30 § 

J11 Beslut om en person ska tas emot till 

utbildning i svenska för invandrare. 

R SL 20 kap. 33 §  

 

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

J12 Beslut om att elev är behörig att delta i 

svenska för invandrare i folkhögskola 

R SL 24 kap. 11 §, 14 §  

J13 Beslut om ersättning för elevs utbildning i 

svenska för invandrare i folkhögskola 
R SL 24 kap. 15 §  

J14 Beslut om nödvändiga avvikelser från 

kursplanen för utbildning i svenska för 

invandrare när det gäller elever med 

utvecklingsstörning 

R VuxF 2 kap. 14 §  

J15 Beslut om urval av sökande till kommunal 

vuxenutbildning på gymnasial nivå 

R VuxF 3 kap. 7 §  

 

Om inte samtliga behöriga 

sökande kan antas 

 

K – Särskild utbildning för vuxna 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

K Särskild utbildning för vuxna   

K1 Beslut om böcker och andra lärverktyg ska 

anskaffas av eleverna själva eller erbjudas 

mot avgift 

R SL 21 kap. 6 § 2 st. 
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K2 Beslut om mottagande till särskild utbildning 
för vuxna 

R SL 21 kap. 7 §  

Inkl. ansvar för att skyndsamt 

skicka ansökan som avser 

särskild vuxenutbildning som 

anordnas av annan huvudman 

till denne och att avge yttrande 

i sådant ärende.  

 

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

 

K3 Beslut om att anta elev till särskild 

utbildning för vuxna på gymnasial nivå 

R SL 21 kap. 7 § 4 st.  

K4 Beslut om att utbildning på kurs ska upphöra R SL 21 kap. 9 § 2 st.  

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

K5 Beslut om att på nytt bereda elev särskild 

undervisning för vuxna  

R SL 21 kap. 9 § 3 st. 

Om det finns särskilda skäl. 

Beslut kan överklagas till 

Skolväsendets 

överklagandenämnd 

K6 Beslut om att tillhandahålla särskild 

utbildning på grundläggande nivå på 

modersmålet eller annat språk 

R SL 21 kap. 12 §  

Utbildningen ska kompletteras 

med undervisning och träning 

i svenska språket 

K7 Ansvar för att eleverna informeras om 

möjligheten att få ett intyg om genomgången 

kurs i särskild utbildning för vuxna 

R SL 21 kap. 23 § 2 st. 

K8 Beslut om urval av sökande till särskild 
utbildning för vuxna på gymnasial nivå 

R VuxF 3 kap. 8 §  

Om inte samtliga behöriga 

sökande kan antas. 
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L – Yrkeshögskola 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

L Yrkeshögskola   

L1 Beslut om enstaka inslag till ett obetydligt 

belopp och att erbjuda böcker och lärverktyg 

för eget bruk till självkostnadspris 

R YHL 9 §  

L2 Beslut om att anmäla utbildning som 

uppdragsutbildning 

R YHL 10 §  

 Ansvar för kompetensutveckling för 

undervisande personal 

R YHL 13 §  

L3 Utfärdande av utbildningsbevis och 

examensbevis 

 

 

 

R YHL 14 § 2 st. 

L4 Beslut om urval R YHL 17 §  

L5 Beslut om upprättande av utbildningsplan 

och kursplaner 

R YHF 2 kap. 7-9 §§ 

L6 Beslut om utfärdande av examensbevis och 

utbildningsbevis 

R YHF 2 kap. 15-16 §§  

L7 Beslut om behörighet R YHF 3 kap. 1-4 §§  

L8 Beslut om urvalsgrunder och urval R YHF 3 kap. 5-6 §§ 

L9 Beslut om ledningsgrupp för utbildningen R YHF 4 kap. 1 §  

 

M – Studiestöd och stipendier 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

M Studiestöd och stipendier   

M1 Beslut att dela ut studiestöd och stipendie R Den rektor som är 

stipendienämndens 
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ordförande. Utdelning enligt 

fondbestämmelser. 

 

 

N – Upphandling och ekonomiärenden 

 

N Upphandling och ekonomiärenden  Se Karlshamns kommuns 

upphandlings- och 

inköpspolicy samt riktlinjer för 

upphandling och inköp. 

N1 Beslut om upphandling med ett sammanlagt 

värde upp till 100 tkr 
VC Direktupphandling där 

ramavtal saknas. 

 

N2 Beslut om upphandling med ett sammanlagt 

värde mellan 100 tkr upp till 28 % av 

tröskelvärdet enligt LOU och 26 % av 

tröskelvärdet enligt LUF. 

FC Direktupphandling med 

dokumentationsplikt där 

ramavtal saknas. 

Framtagna instruktioner och 

mallar ska följas. Rapportering 

ska ske till 

upphandlingsenheten.  

 

Aktuella tröskelvärden 

framgår på 

Upphandlingsmyndighetens 

hemsida.  
https://www.upphandlingsmyndig

heten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/Upphandlin

gsforfaranden/troskelvarden/ 

 

N3 Beslut om upphandling med ett sammanlagt 

värde från 28 % av tröskelvärdet enligt LOU 

och 26 % av tröskelvärdet enligt LUF upp 

till 7 mkr. 

 För nämndens egen 

verksamhet. Är fler nämnder 

berörda ska beslut fattas av 

kommunstyrelsen eller dess 

delegater. 

a) Beslut om att inleda upphandling. RC Ska ske enl. mall. 

b) Beslut om att godkänna 

förfrågningsunderlag 

RC  

c) Beslut om tilldelning RC  

d) Beslut om att ingå avtal RC Inkl. att underteckna avtal. 

e)  Beslut om att avbryta upphandling RC  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
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f) Beslut om att göra ändringar i pågående 

upphandling 

 

RC  

N4 Beslut om inköp från befintligt ramavtal 

(avrop) 

 

 Vid ramavtal med flera 

leverantörer är förnyad 

konkurrensutsättning ett 

exempel på avrop. 

a) - upp till 100 tkr VC  

b) - upp till 1 mnkr VC  

c) - över 1 mnkr upp till 3 mnkr FC  

e) - över 3 mnkr upp till 7 mnkr RC  

N5 Beslut om att utnyttja option i befintligt 

ramavtal 
RC  

N6 Utse beslutsattestanter samt ersättare för 

dessa 

 

FC  

N7 Beslut att avyttra eller kassera lös egendom 

där värdet ligger under 2 bb. 

  

FC Riktlinjer för investeringar och 

leasing 

N8 Godkännande av beställningsberättigade 

 

R  

N9 Avgiftsbefrielse i vissa fall för 

förtursanvisning av plats inom barnomsorg 

då barn är i behov av 

särskilt stöd. 

VC  

N10 Beslut i skadeståndsärenden KJ 

(EkC) 

Skadeståndslagen och övrig 

ersättningsrättslig lagstiftning. 

 

O – Allmänt 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

O Allmänt   

O1 Beslut om utlämnande av allmän handling. FC Tryckfrihetsförordningen och 

offentlighets- och 

sekretesslagen. 
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O2 Prövning av om överklagan inkommit i rätt 

tid 

NS 45 § förvaltningslagen och lag 

(1930:173) om beräkning av 

lagstadgad tid. 

O3 Beslut i brådskande ärenden där nämndens 

beslut inte kan avvaktas 

O  

O4 Beslut om vem som kontrasignerar och i 

övrigt undertecknar handlingar 

O  

O5 Beslut om kurser och konferenser för 

förtroendemän 

O  

O6 Beslut att underteckna delgivningskvitto FC  

O7 Beslut gällande kommunens skyldighet att 

svara för vissa skolresor 

HaS/R  

O8 Fortlöpande revideringar av antagen 

dokumenthanteringsplan 

KaC/KJ Beroende på förändringar i 

lagstiftningar, förändrat 

arbetssätt/system efter 

samråd med eller 

anvisningar från 

Sydarkivera. 

O9 Överklaga förvaltningsrättens, 

kammarrättens och Skolväsendets 

överklagandenämnds avgöranden. 

Den delegat 

som fattat 

ursprungs-

beslutet/FC 

 

O10 Avge yttrande till förvaltningsrätten, 

kammarrätten, högsta förvaltningsdomstolen 

och Skolväsendets överklagandenämnd i 

mål eller ärende där nämndens beslut 

överklagats 

Den delegat 

som fattat 

ursprungs-

beslutet/FC 

 

O11 Avge yttrande till statlig eller kommunal 

tillsynsmyndighet i ärende som rör 

utbildningsnämnden i egenskap av 

huvudman för enheten eller verksamheten. 

FC  

O12 Beslut att utfärda rättegångsfullmakt O  
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P – Dataskyddsförordningen 

 

 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Anmärkning 

 

P Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

  

P1 Beslut att vägra att tillmötesgå 

begäran om begäran är uppenbart 

ogrundad eller orimlig  

VC Art. 12.5 GDPR 

 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten (7 kap. 2 § 

KomplL). 

P2 Beslut om utlämnande av 

registerutdrag samt beslut att avvisa 

begäran om registerutdrag 

VC Art. 15 GDPR 

 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten (7 kap. 2 § 

KomplL). 

P3 Beslut om den registrerades rätt till 

rättelse  

VC Art. 16 GDPR 

 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten (7 kap. 2 § 

KomplL). 

P4 Beslut om den registrerades rätt till 

radering 

VC Art. 17 GDPR 

 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten (7 kap. 2 § 

KomplL). 

P5 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling  

VC Art. 18 GDPR 

 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten (7 kap. 2 § 

KomplL). 

P6 Beslut om underrättelse till tredje 

man om rättelse, radering eller 

begränsning av behandling  

VC Art. 19 GDPR 

 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten (7 kap. 2 § 

KomplL). 

P7 Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet  

VC Art. 20 GDPR 

 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten (7 kap. 2 § 

KomplL). 
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P8 Beslut med anledning av den 

registrerades rätt att göra 

invändningar  

VC Art. 21 GDPR 

 

Beslut kan överklagas till 

förvaltningsrätten (7 kap. 2 § 

KomplL). 

P9 Beslut att ingå 

personuppgiftsbiträdesavtal inklusive 

instruktioner 

FC Art. 28.3 GDPR 

 

Beslut kan ej överklagas (7 kap. 5 § 

KomplL). 

P10 Beslut att anmäla en 

personuppgiftsincident samt upprätta 

anmälan och dokumentation  

VC/R Art. 33 GDPR 

 

Anmälan ska göras till 

Datainspektionen inom 72 timmar 

efter att myndigheten fick 

kännedom om incidenten.  

 

Samråd ska ske med 

dataskyddsombudet innan anmälan.  

 

Beslut kan ej överklagas (7 kap. 5 § 

KomplL). 

P11 Fastställa konsekvensbedömning 

avseende dataskydd  

VC Art. 35 GDPR 

 

Samråd ska ske med 

dataskyddsombudet innan 

konsekvensbedömningen fastställs.  

 

Beslut kan ej överklagas (7 kap. 5 § 

KomplL). 

 

 

 


