Delegationsordning för landstingets gymnasieskolor
enligt ny skollag SFS 2010:800 samt gymnasieförordning Gysf 2010:2039, 1992:394
Fastställd av landstingsstyrelsen den 3 maj 2012, § 90-12. Styrelsen har uppdragit åt landstingsdirektören att på styrelsens vägnar besluta enligt
delegationsordningen. Styrelsen har också gett landstingsdirektören rätt att delegera vidare till annan anställd i landstinget.
För år 2012 vidaredelegeras beslutanderätten enligt denna delegationsordning.
Förkortningar

SL = Skollagen (2010:800)
Gysf = Gymnasieförordningen (2010:2039), avser gymnasieskola, gymnasiesärskola
KL = Kommunallagen (1991:900)
Delegationsförbud

Enligt kommunallagen 6 kap 34 § finns det vissa begränsningar i delegationsrätten. Denna delegationsordning skall tillämpas i enlighet med dessa
bestämmelser.
Överklagan

Överklagan med förvaltningsbesvär görs hos förvaltningsrätten, skolväsendets överklagandenämnd eller kammarrätten i enlighet med vad som därom är
särskilt angivet. Vid beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär ska besvärshänvisning bifogas.
Övriga beslut i delegationsordning kan prövas som laglighetsprövning enligt kommunallagen 10 kap såvida det inte råder överklagandeförbud.
Generell beslutanderätt enligt skollagen

I 2 kap. 10 § skollagen första stycket finns bestämmelser om rektorns beslutanderätt. Dessa innebär en avvikelse från bestämmelserna i kommunallagen om
nämndorganisation och delegation av nämndernas beslutanderätt. I det ansvar som rektor har enligt 9 § att fungera som ledare och samordnare av det
pedagogiska arbetet ingår att dessa personer också fattar de beslut som ett sådant ansvar kräver. Bestämmelsen om att rektor och förskolechef beslutar om
enhetens inre organisation ska läsas mot denna bakgrund. Besluten kan röra exempelvis personalens ansvarsområden, elevers fördelning på klasser eller
grupper. Av första stycket framgår vidare att rektorn och förskolechefen även fattar beslut som framgår av särskilda föreskrifter. Sådana särskilda föreskrifter
finns t.ex. i skolan när det gäller beslut om åtgärdsprogram och ledighet.
I 2 kap. 10 § skollagen andra stycket finns bestämmelser om rektorns och förskolechefens möjlighet att delegera sin beslutanderätt. Delegationen ska avse
vissa avgränsade ledningsuppgifter eller beslutanderätt i vissa frågor. I sådana frågor där rektor eller förskolechef ska fatta beslut enligt särskilda föreskrifter i
lagen eller någon annan författning får delegation ske såvida det inte uttryckligen angetts att beslutanderätten inte får delegeras.
Anmälan till landstingsdirektören

Beslut skall dokumenteras och anmälas till landstingsdirektören så snart det är möjligt.

Delegations Ärende
punkt
1
Huvudman och ansvarsfördelning
1.1
Beslut om anställning eller upphörande av anställning av
rektor
1.2
Beslut om deltagande i befattningsutbildning för rektor
1.3
Beslut om kompetensutvecklingsåtgärder för personal
vid skolenheterna.
2
Ombud vid rättstvist m.m.
2.1
Utse ombud för huvudmannen i ärenden om skadestånd i
mål som avser kränkande behandling och andra rättsliga
frågor som kan föranleda rättsprocess.
5
Allmänna bestämmelser om gymnasieskola
5.1
Beslut i frågor om läsår och termin
5.2
Beslut om antagning till gymnasieskolans och särskolans
naturbruksprogram
5.3
Beslut att elev ska hålla sig med enstaka egna hjälpmedel
6
Utbildning i gymnasieskolans naturbruksprogram
6.1
Beslut om att elev på nationellt program antas senare till
nationell inriktning, särskild variant, lärlingsutbildning
inom programmet
6.2
Beslut om avvikelser från nationellt program
6.3
Beslut om att undervisningen fördelas på längre tid än 3
år
6.4
Ansökan till Skolverket om tillstånd till samt beslut om
att utbildningen fördelas på kortare tid än 3 år.
6.5
Beslut för en elev om att få gå om en kurs
6.6
Beslut om att elev som saknar betyg i engelska men
uppfyller övriga behörighetskrav ändå anses behörig
6.7
Prövning och beslut om den sökande är behörig och om

Delegat

Lagrum

Överklagan med
förvaltningsbesvär

Skolchef
Skolchef
Rektor

SL 2 kap 12 §
SL 2 kap 34 §

Skolchef

SL 6 kap 12-14 §
KL 6 kap. 6 §

Rektor
Rektor

SL 15 kap 10 §
SL 15 kap 12 §

Rektor

SL 15 kap 17 §

Rektor

SL 16 kap 12 §

Rektor
Rektor
Rektor

SL 16 kap 14 §
SL 16 kap 15 § 1 st
Gymf 9 kap 6 §
SL 16 kap 15 § 2 st

Rektor
Rektor

SL 16 kap 24 §
SL 16 kap 32 §

Rektor

SL 16 kap 36 §

Skolväsendets

6.8

6.9

7
7.1
7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

7.7
7.8
8

den sökande ska tas emot
Beslut om rätt att fullfölja utbildning på
naturbruksprogrammet och dess nationella inriktningar,
särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning
Beslut om att inte inhämta yttrande från hemkommun när
elev som inte är hemmahörande i samverkansområde
mottas till utbildning.
Utbildning på introduktionsprogram i
gymnasieskolan
Minskning av omfattning av utbildning på
introduktionsprogram om elev begär det
Beslut om individuell plan för utbildning på
introduktionsprogram
Beslut om att ungdomar som uppfyller behörighetskraven
för yrkesprogram tas emot till yrkesprogram eller
individuellt alternativ
Beslut om behörighet och mottagande till programinriktat
individuellt val eller yrkesintroduktion som utformats för
en grupp elever
Beslut om rätt att fullfölja utbildning på
introduktionsprogram
Beslut om att särskoleelev ska erbjuds yrkesintroduktion
och individuellt alternativ om de önskar och har
förutsättningar
Beslut om mottagande till utbildningar som utformats för
grupp elever
Beslut om mottagande till utbildningar som inte
utformats för grupp elever
Gymnasieskolan (gymnasieförordning 2010:2039)
för utbildning efter 1 juli 2011
(gymnasieförordning 1992:394 för utbildning som startat
före 1 juli 2011

överklagandenämnd
Rektor

SL 16 kap 37-38 §

Rektor

SL 16 kap 48 §

Rektor

SL 17 kap 6 §

Rektor

SL 17 kap 7 §

Rektor

SL 17 kap 11 §
GysF 6 kap 2 §

Rektor

SL 17 kap 14 §

Rektor

SL 17 kap 15 §

Rektor

SL 17 kap 16 § 2 st

Rektor

SL 17 kap 19 § 1 st

Rektor

SL 17 kap 21 § 1 st

8.1

Beslut om dagar för höst- och vårterminens början och
slut. Beslut om minst 12 lovdagar och högst 5 studiedagar
för personalen per läsår
Beslut om andra läsårstider om utbildningsinslag kräver
det
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt
val och beslut om undantag på grund av synnerliga skäl
Beslut om utbud av fler språk än franska, spanska och
tyska
Beslut om skolförläggning av arbetsplatsförlagt lärande
inom ramen för yrkesprogram
Beslut om utseende av tse handledare för elev som deltar
i arbetsplatsförlagt lärande
Beslut om att erbjuda modersmålsundervisning

Rektor

Gysf 3 kap 1-2 §

Rektor

Gysf 3 kap 1-2 §

Rektor

Gysf 4 kap 7 §

Rektor

Gysf 4 kap 10 §

Rektor

Gysf 4 kap 13 §

Rektor

Gysf 4 kap 14 §

Rektor

Beslut om antal undervisningstimmar för varje kurs och
för gymnasiearbetet samt om hur fördelningen av
undervisningstiden över läsåren fördelas.
Beslut om urval av sökande till särskild variant
Beslut om urval av sökande till riksrekryterande
utbildning
Beslut om förutsättningar för urval till platser på
programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion
Beslut om skolförläggning av hela utbildningen för elev i
yrkesintroduktion
Besulut om urval och fördelning av platser vid antagning
till gymnasieskolan.

Rektor

Gysf 4 kap 15-21 §
SL 15 kap 19 §
Gysf 4 kap 22 §

Rektor
Rektor

Gysf 5 kap 8 §
Gysf 5 kap 16 §

Rektor

Gysf 6 kap 1 §

Rektor

Gysf 6 kap 5 §

Rektor

Gysf 7 kap 2 §
Gysf 7 kap 3 §

8.14
8.15

Beslut om preliminär antagning
Beslut om slutlig antagning

Rektor
Rektor

8.16

Beslut om att sökande ska genomgå inträdesprov för

Rektor

Gysf 7 kap 7 §
Gysf 7 kap 7 §
Gysf 7 kap 8 §
Gysf 7 kap 8 §

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9
8.10
8.11
8.12
8.13

8.17
8.18
8.19
8.20
8.21

8.22
9
9.1
9.2
9.3
10

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

vissa kunskaper och färdigheter vid senare intagning
Beslut om byte av studieväg
Beslut om återintagning av elev som slutat i
gymnasieskolan utan att ha slutfört utbildningen
Beslut om prövning för den elev som är elev i
gymnasieskolan
Beslut om prövning för den som inte är elev i
gymnasieskolan
Beslut om att elev som inte kommer till den utbildning
eleven antagits till, eller inte anmält giltig orsak inom 3
dagar efter det att terminen startat, anses ha avslutat
utbildningen
Beslut om mottagande av elev som inte är bosatt i
Sverige
Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan
Beslut att fördela utbildningen på längre tid än 4 läsår
Beslut om arbetsår för elever
Beslut om antagning till gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan gymnasieförordning (2010:2039)
för utbildning efter 1 juli 2011
(gymnasieförordning 1994:741 för utbildning som startat
före 1 juli 2011)
Beslut om kursplan för lokala kurser
Beslut om antal timmar som ska gälla för en kurs
Beslut om fördelning av undervisningstid över läsåren
Beslut om inrättande av lokala kurser
Beslut om antal timmar som undervisningen i en lokal
kurs omfattar
Beslut om lokalt valbara kurser som alternativ och
komplement till de av Skolverket fastställda valbara
kurserna

Rektor
Rektor

Gysf 7 kap 9 §
Gysf 7 kap 10 §

Rektor

Gysf 8 kap 10,24 §

Rektor

Gysf 8 kap 10,25 §

Rektor

Gysf 12 kap 3 §

Rektor

Gysf 12 kap 11 §

Rektor
Rektor
Rektor

SL 18 kap 5 §
SL 18 kap 5 § 2 st
SL 18 kap 9 §

Rektor
Rektro
Rektor
Rektor
Rektor

Gysf 13 kap 3 § 3 st
Gysf 13 kap 5 §
Gysf 13 kap 6 §
Gysf 13 kap 8 §
Gysf 13 kap 9 §

Rektor

Gysf 13 kap 12 §

10.7

Beslut om erbjudande av varje kurs på nationellt program
på skolenheten som individuellt val
Beslut om lokalt tillägg
Ansvar för arbetsplatsförlagd utbildning uppfyller de krav
som finns på utbildningen.
Beslut om att arbetsplatsförlagd utbildning förläggs till
skolan om huvudmannen inte kan anskaffa platser.
Beslut om hur anmälningsskyldighet ska fullgöras på
grund av sjukdom eller annan orsak
Beslut om betygskriterier för lokala kurser
Utlämnande av allmänna handlingar
Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmänna
handlingar på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

Rektor

Gysf 13 kap 13 §

Rektor
Rektor

Gysf 13 kap 14 §
Gysf 13 kap 15 §

Rektor

Gysf 13 kap 16 §

Rektor

Gysf 13 kap 19 §

Rektor

Gysf 13 kap 22 §

Rektor

11.2

Beslut att inte lämna ut handling till vårdnadshavare i
vissa fall

Rektor

11.3

Beslut att inte lämna ut handlingar från elevhälsovården
efter menprövning av skolsköterska

Rektor

Offentlighets- och
sekr.lagen
23 kap 2 §
Offentlighets- och
sekr.lagen
12 kap 3 §
Offentlighets- och
sekr.lagen
25 kap 1 §

10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
11
11.1

Kammarrätten
Offentlighets- och
sekr.lagen 6 kap 8 §
Kammarrätten
Offentlighets- och
sekr.lagen 6 kap 8 §
Kammarrätten
Offentlighets- och
sekr.lagen 6 kap 8 §

Anmärkning:
Rätt att ta del av allmänna handlingar regleras i tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap 12 - 14 § begränsning i rätten att få ta del av allmän handling
regleras i offentlighets- och sekretesslagen 6 kap
Bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen 6 kap 3 § Beslut om att lämna ut eller
sekretessbelägga handling fattas i första hand av den som har handlingen i sin vård. Vid tveksamma fall överlämnas förfrågan till myndigheten
(ovanstående delegater) om det kan ske utan dröjsmål.
Om den som har handling i sin vård vägrar att lämna ut hela eller delar av handlingen ska ärendet överlämnas till myndigheten (ovanstående
delegater) om sökande begär det. De sökande ska få information om detta samt att han har rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut med
besvärshänvisning. Om om hela eller delar av en allmän handling inte kommer att lämnas ut ska motivering lämnas och hänvisning till aktuellt
lagrum i offentlighets- och sekretesslagen alltid göras.

