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Delegationsordning för gymnasie- och näringslivsnämnden 
 
Med delegation avses att gymnasie- och näringslivsnämnden överför 
beslutanderätt, det vill säga, ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens 
vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv 
fattat dem. 
 

Vem nämnden kan delegera till 
 

Av 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) följer att en nämnd får uppdra att 
fatta beslut på nämndens vägnar till 
1. Presidiet 
2. Ett utskott 
3. En ledamot eller ersättare 
4. En anställd 

 

Brådskande beslut 
 
Av 6 kap. 39 § kommunallagen framgår att en nämnd får uppdra åt ordföranden, 
eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas.  
 

Delegationsbegränsningar, 6 kap. 38 § kommunallagen 
 
Beslutanderätt får inte delegeras när det gäller 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och 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    
 

Jäv 
 
Delegat skall inte utöva beslutanderätten, om någon av de i 6 kap. 28 § 
kommunallagen angivna jävsgrunderna föreligger, dock med beaktande av vad 
som anges i 29 – 31 §§. 
 

Anmälan av delegationsbeslut, 6 kap. 40 § kommunallagen 
 

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 
uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmälts ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 
kap. Sådana beslut som avses i 39 § (brådskande beslut) ska anmälas vid 
nämndens nästa sammanträde.  
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Vidaredelegering, 7 kap. 5-6 §§ kommunallagen 
 
Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen 
att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta 
beslutet. 
 
 

Förkortningar i delegationsordningen 
 

SL 
 

Skollag (2010:800) 

FL 
 

Förvaltningslag (2017:900) 

TF 
 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 

OSL 
 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 

LOU 
 

Lag om offentlig upphandling (2016:1145) 

PL 
 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

KL 
 

Kommunallag (2017:725) 
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Delegationsordning gymnasie- och näringslivsnämnden  

 

1. Allmänna ärenden 

 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

1.1 KL 6:39 Beslut i brådskande ärende där nämndens 

beslut inte kan avvaktas 

Ordförande 

1.2  På GNN:s vägnar avge yttranden samt svar 
på skrivelser av i huvudsak enklare art  

Utbildningschef 

1.3 FL 36-38 

§§ 

Rättelse och ändring av beslut Resp. beslutsfattare 

1.4 FL 45 § Beslut om rättidsprövning Resp. beslutsfattare 

1.5 FL 45 § Avvisning av överklagande som kommit in 

för sent 

Resp. beslutsfattare 

1.6 PL 3:5 Anmälan av skador till Inspektionen för vård 

och omsorg (Lex Maria) 

Skolläkare 

1.7 TF, OSL Beslut om utlämnande av allmän handling 
eller uppgift samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till enskild  

Utbildningschef 

 

1.8  Lämna yttrande till tillsynsmyndighet 

- Skolinspektionen 

- Diskrimineringsombudsmannen 

- Barn-och elevombudet 

Utbildningschef 

1.9  Svara på och bevaka remisser rörande 

detaljplaner för utbildningsområdet 

Utbildningschef 

 
 

 

 

 

     2.  Skollagen 15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

2.1 15:32 Beslut om stöd till inackordering till elev med 

offentlig huvudman. Skyldigheten gäller dock 

inte om 

- elev har tagits emot i andra hand till 

ett nationellt program enl. 16 kap. 47§ 

- elev har tagits emot enl. 17 kap. 19 § 

tredje stycket 

- elev på Rh-anpassad utbildning, eller  

- utlandssvensk elev som får 

studiehjälp i form av inackorderings-

tillägg enl. studiestödslagen 

Stabschef 

2.2 15:40 Beslut om ersättning för kostnader för 

boende och omvårdnad för elever på Rh-

anpassad utbildning. 

Stabschef 
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3. Skollagen 16 kap. Utbildning på nationella program i 

gymnasieskolan 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

3.1 16:15 Beslut om att utbildning på ett nationellt 

program får fördelas över längre tid än tre år 

Utbildningschef 

 

3.2 16:36 Beslut om behörighet och mottagande av 

sökande 

Utbildningschef 

3.3 16:43-44 Beslut om mottagande i första hand Utbildningschef 

3.4 16:47 Beslut om mottagande i andra hand utanför 

Stockholms läns gemensamma 

gymnasieregion 

Utbildningschef 

3.5 16:50 Beslut om interkommunal ersättning för 

nationella program utanför 

samverkansavtalet i Stockholms län 

Stabschef 

3.6 16:52 Beslut om bidrag till huvudman på nationellt 

program 

Utbildningschef 

3.7 

 

 

16:54 

 

 

Beslut om tilläggsbelopp till huvudman 

- Gymnasieskola (nationella program) 

-  Introduktionsprogram 

(programinrikt. individuellt val)                                                                                                                                                                                                 

Stabschef 

 

 

 

 
 

4.  Skollagen 17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i 
gymnasieskolan 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

4.1 17:11 Beslut om att ungdomar som uppfyller 

behörighetskraven för ett yrkesprogram tas 

emot till yrkesintroduktion eller individuellt 

alternativ (synnerliga skäl) 

Stabschef 

4.2 17:14 Beslut om behörighet och mottagande på 

introduktionsprogram i gymnasieskolan 

Stabschef 

4.3 17:22-25 Beslut om interkommunal ersättning till 

huvudman för introduktionsprogram 

Stabschef 

4.4 17:31 Beslut om grundbelopp till huvudman för 

varje elev som tas emot på 

preparandutbildning 

Stabschef 

4.5 17:34 Beslut om tilläggsbelopp till huvudman 

- introduktionsprogram (prep.utbildn.) 

Stabschef 
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4.6 17:35 Beslut om bidrag till huvudman för varje 

elev som tas emot på programinriktat 

individuellt val 

Stabschef 

 
 

5.  Skollagen 18 kap. Allmänna bestämmelser om 

gymnasiesärskolan 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

5.1 18:5 Beslut om sökande tillhör målgruppen 

för gymnasiesärskolan 

Stabschef 

5.2 18:7 Beslut att eleven inte tillhör målgruppen 

för gymnasiesärskolan 

Stabschef 

5.3 18:30 Beslut om skolskjuts till elever med 

offentlig huvudman, inom och utom 

kommunen 

Stabschef 

5.4 18:31 Beslut om skolskjuts mellan tillfälligt 

boende i annan kommun och 

utbildningsplatsen 

Stabschef 

5.5 18:32 Beslut om stöd till inackordering Stabschef 

5.6 18:35 Beslut om skolskjuts inom 

hemkommunen till elever med enskild 

huvudman 

Stabschef 

 

 

6.  Skollagen 19 kap. Utbildning på program i gymnasiesärskolan 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

6.1 19:43 Beslut om interkommunal ersättning 

för elev i gymnasiesärskola 

Stabschef 

6.2 19:45 Beslut om bidrag till huvudman för 

varje elev på nationellt program 

Utbildningschef  

6.3 19:47 Beslut om tilläggsbelopp till 

huvudman för elev som har ett 

omfattande behov av stöd eller är i 

behov av modersmålsundervisning i 

gymnasiesärskola 

Stabschef 

 
 

7. Skollagen 21 kap. Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

7.1 21:9 Beslut om upphörande av utbildning 

om elev saknar förutsättningar för att 

tillgodogöra sig den 

Stabschef 
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8. Skollagen 24 kap. Särskilda utbildningsformer 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

8.1 24:6 Beslut om bidrag till huvudman för den 

internationella skolan för en elev som 

genomgår utbildning enligt 24 kap. 6 § 

Utbildningschef 

8.2 24:20 Beslut om att särskild undervisning i 

hemmet eller på annan lämplig plats 

ska anordnas 

Utbildningschef 

8.3 24:6 

 

Beslut om bidrag till huvudman för 

varje elev som tas emot i särskilda 

utbildningsformer 

Utbildningschef 

 

 

9. Skollagen 29 kap. Övriga bestämmelser 

Nr Lagrum Ärende Delegat 

9.1 29:9 Beslut rörande kommunens 
aktivitetsansvar för ungdomar 

Stabschef 

 

 

10. Upphandlingar  

Nr Lagrum Beslut Delegat 

10.1  LOU Godkännande av 
upphandlingsdokument, antagande av 
leverantör, tecknande av kontrakt 
samt avbrytande av anskaffning upp 
till 300 tkr 

Avdelningschef 

10.2  LOU Godkännande av 
upphandlingsdokument samt 
antagande av leverantör, tecknande 
av kontrakt samt avbrytande av 
anskaffning upp till 5 mnkr.  

Utbildningschef 

10.3  LOU Överprövningsärenden som omfattas 
av Lagen om offentlig upphandling 
(LOU): Rätt att avge yttrande med 
anledning av överprövad anskaffning 
samt i förekommande fall inge 
begäran om överprövning i 
domstolsbeslut 

Utbildningschef 
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11.  Personuppgifter 

Del.nr Lagrum Ärende Delegat 
 

11.1 Art. 12 
och 15 
Data-
skydds-
förord-
ningen 
(GDPR) 

Beslut om att lämna ut information till 
en registrerad person om behandling 
av personuppgifter. 

Stabschef 

11.2 Art.12.5 
GDPR 

Beslut om att neka begäran om att ta 
del av information om 
personuppgifter.  

Stabschef 

11.3 Art. 16 
GDPR 

Beslut om att rätta felaktiga 
personuppgifter 

Rektor 

11.4 Art. 17 
GDPR  

Beslut om begäran att radera 
personuppgifter och beslut om att 
neka sådan begäran 

Stabschef 

11.5 Art. 18 
GDPR 

Beslut om begäran om begränsning 
av behandling av personuppgifter 
och beslut om att neka sådan 
begäran 

Stabschef 

11.6 Art. 19 
GDPR 

Beslut om underrättelse till den 
registrerade om information om 
mottagare av den registrerades 
personuppgifter 

Rektor 

11.7 Art.19 
GDPR  

Beslut om underrättelse till andra 
mottagare av personuppgifter när 
rättelser, radering eller begränsning 
av behandling av personuppgifter 
har skett 

Stabschef 

11.8 Art. 20 
GDPR  

Beslut om dataportabilitet. Rektor 

11.9 Art. 21 
GDPR 

Beslut om att behandla 
personuppgifter trots invändning om 
sådan behandling från den 
registrerade.  

Rektor 

11.10  Art. 28 
GDPR 

Beslut om 
personuppgiftsbiträdesavtal  

Samma delegat som tagit 
beslut om 
huvudavtalet/antagit 
leverantör  

11.11 Art. 33 
GDPR 

Beslut om anmälan av 
personuppgiftsincident 

Dataskyddsombud 

 

 


