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Tertialrapport 1 2022 - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Utbildningskontorets 

tertialrapport för januari-april 2022 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Utbildningskontoret har skrivit en tertialrapport per den 30 april med 

helårsprognos för 2022. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2022 

 Tertialrapport 1 2022 (GVN) 

Ärendet 

Tertialrapporten innehåller en redogörelse av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden verksamhet och resultat under årets fyra första 

månader. Dessutom innehåller rapporten en helårsprognos för nämndens 

ekonomiska resultat.  

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att höja kvaliteten i verksamheterna. En 

viktig förutsättning för detta är att tilldelade budgetmedel används effektivt och 

till relevanta insatser.   
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildning 
och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Under våren 2022 har 
utbildningskontorets nya organisation med avdelningschefer införts. Det finns nu en 
avdelningschef som leder de kommunala verksamheterna som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ansvarar för. 

Ett ökat samarbete mellan gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen ska bidra till 
ökad kvalitet och en effektivare organisation. 

Nämndens ambition är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få en god utbildning 
och/eller meningsfull sysselsättning. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen (SFI, grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesvux). 

Utbildningskontorets nya organisation med en avdelningschef som ansvarar för 
nämndens alla kommunala verksamheter, är nu på plats. Det finns en stor potential och 
möjlighet att utveckla samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ett prioriterat område för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att 
kommunen är skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år 
som inte studerar i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. 

En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier. 
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet. 

Utbildningskontoret rapporterar till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Resursenheten jobbar idag endast i begränsad utsträckning med gymnasieskolan och 
ingenting med vuxenutbildningen. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Vuxenutbildningen 

Antalet elever som studerar på våra kommunala vuxenutbildningar fortsätter att öka. Fet 
finns även auktoriserade anordnare som vi köper utbildningar från. Flest antal elever har 
SFI, svenska för invandrare. Vi har under våren tecknat ett nytt avtal med Håbo 
kommun som köper all sin SFI-undervisning från Upplands-Bro kommun. 

Vuxenutbildningen omfattar även utbildning på grundläggande nivå samt utbildning på 
gymnasial nivå. Dessutom har vi utbildning på den kommunala Yrkeshögskolan. På 
yrkeshögskolan har ett arbete påbörjats med att göra en ansökan om att starta en ny 
utbildning, för att utbilda hålbarhetsstrateger. Där planeras utbildningen i samarbete 
med det lokala näringslivet. 
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Gymnasieutbildningen 

Det finns en kommunal gymnasieskola i Upplands-Bro kommun, Upplands-
Brogymnasiet (UBG). Det har funnits utmaningar när det gäller såväl attraktivitet som 
trygghet, resultat och ekonomi. Gymnasie- och arbetslivsnämnden tog fram en Vision 
och målbild för Gymnasieutbildningen i Upplands-Bro (2020). 2021 genomförde 
Upplands-Brogymnasiet ett arbete tillsammans med utbildningskontoret för att ta fram 
en handlingsplan för den kommunala gymnasieskolan. Handlingsplanen ska nu 
omsättas i praktiken. 

I januari 2022 anställdes en ny rektor på Upplands-Brogymnasiet. Tryggheten har 
gradvis stärkts under de senaste två åren och det råder idag en helt annan kultur på 
skolan jämfört mot tidigare. 

Upplands-Brogymnasiet har fler förstahandsansökningar till sina utbildningar inför 
läsåret 2022–2023 än tidigare år. 
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2 Mål och resu l tat

2.1 Lustf yllt lärande

2.1.1 Uppdrag: Vuxenutbildning som leder till arbete eller vidare studier

Be skrivning

Vuxenutb i ld ninge n i Upplands-Bro bedrivs både inom kommune n med ett stort
fokus på regional samverkan samt via externa anordnare med ett brett utbud och
valfr ihet för våra kommuni nvå nare. Som utbildni ngsa nord nare är det viktigt att
vara uppdaterad på arbetsmarknadens behov så att rätt kompetenser utbildas.
Utbildninge n ska bedrivas innovat i vt och nyskapande för att stödja eleverna i att
förvärva nya kunskaper och kompetenser som leder till anställni ngsbar het samt ett
självständ igt och hållbart liv.
Upplands-Bro kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka
kompetensförsö rj ninge n och medverka till en stark arbetsmarknad och därigeno m
förebygga arbetslöshet. Under 2022 genomfö rs upphandling av vissa tjänster för
att erbjuda valfr ihet samt utveckla samverkan med externa utbildnin gs le ve ra ntö rer
för ökad valfrihet. Vuxenutb i ld ninge n ska vara till för dem med störst behov av
utbildni ng och möjliggöra för den som vill växla karriär eller byta spår. Det
lustfyl lda lärandet är livs lå ngt och förutsättni nge n för Vuxenutb i ld ni nge ns
uppdrag.

Komme nta r

Vuxen utbildninge n genomför flera satsningar för att utveckla verksamhete n.
Resultat mäss i gt har svenska för invandra re (SFI) haft många elever men en låg
genomströ mning med få elever som klarar kunskapskraven efter påbörjad kurs. Det har
även varit många som inte deltagit i undervis ninge n eller avslutat före kursens avslut.
Upplands-Bro kommun ingår i en treårig satsning på nyanlä nda och flerspråk iga elevers
utbildni ng. Satsninge n sker med stöd av Skolverket och har pågått i snart två och ett
halvt år, avslutas i januari 2023. En av del av satsninge n är SFI på jobbet, där SFI-
studier kombineras med praktik på en arbetsplats. Det har i flera fall varit mycket
lyckat.

Upplands-Bro kommun har knutit ett nytt samarbetsavta l med Håbo kommun. Avtalet
innebär att Håbo kommun köper all sin SFI-undervisni ng från Upplands-Bro. De har
även möjlighe t att köpa andra utbild ninga r. Det nya avtalet är betydligt bättre än det
tidigare avtalet.

2.1.2 Uppdrag: Utvecklad undervisning genom digitala verktyg

Be skrivning

Att klara skolan har stor betydelse för hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska
tillför säkras en trygg och stödjande skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i
undervis ninge n vara i fokus och skolresultate n ska förbättras. Inriktninge n för
Upplands-Bro kommun är att under 2022 utveckla de olika
skolformer na och sträva efter att öka jämlik he te n och därmed alla elevers möjlighe t att
lära av och med digita l teknik, samt använda all den erfarenhet och kunskap som den
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Covid-19 relaterade distansunder vis ni nge n givit. Digita l ise r inge ns möjlighe ter
tillsa m ma ns med Upplands-Bros förmåga att utveckla nya metoder strävar efter att öka
elevernas lärande. Det innebär att
digita la hjälpmede l kan förbättra lärandet för elever med särskilda behov, förenklar för
läraren att göra anpassningar och ökar motivat io ne n hos eleverna. Digita la hjälpmede l
kan öka det lustfyl lda lärandet.

Komme nta r

Under två års tid med pandemin, bedrevs delar av undervis ninge n som
fjärrunder vis ning. Skolans personal blev under perioden allt mer vana och kompetenta
när det gäller att använda IT och digita la verktyg i undervis ni nge n.

Utbildningsko ntore t kommer att ta fram en digita liser i ngsp la n för alla skolformer.

2.1.3 Uppdrag: Utveckling av elevinflytande

Be skrivning

Skolan i Upplands-Bro finanser ias med kommuna la skattemedel och drivs av både
kommuna la och fristående huvudmä n. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäk ras en trygg och stödjande
skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervis ninge n vara i fokus och
skolresulta te n ska förbättras. Studierna ska leda till anställningsba r het eller vidare
studier.
Utbildninge n ska utgå från varje elevs förutsättni ngar och förmåga i
strävan att skapa ett livslå ngt lärande. Undervis ninge ns innehå l l och lärares
ledarskap har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör elevers
inflyta nde liksom arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Elevinfl yta nde t
ska utvecklas under 2022.

Komme nta r

Elevernas inflyta nde på Gymnas iesko la n och vuxenutb ild ni nge n är generellt högt
eftersom eleverna är ungdomar eller vuxna och förväntas ta ett relativt stort ansvar.
Olika pedagoger är dock olika skickliga när det gäller att låta eleverna vara med och
påverka i undervis ni ngss it ua t io ne n. Resultat presenteras i T2 då enkätundersökni ng har
sammanstä l lt s.

2.1.4 Uppdrag: Förbättrade skolresultat

Be skrivning

Skolan i Upplands-Bro finanser ias med kommuna la skattemedel och drivs av både
kommunala och fristående huvudmä n. Att klara skolan har stor betydelse för
hälsan, även i vuxen ålder. Alla elever ska tillförsäk ras en trygg och stödjande
Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2022 skolmiljö. Inom Upplands-Bro ska
kvalitet i undervis ninge n vara i fokus och
skolresulta te n ska förbättras. Den Covid-19 relaterade studieskulde n ska prioriteras.
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2.1.5 Nämndmål: Elever som klarar sin gymnasieutbildning på för utbildningen
planerad tid ska öka

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndelen med examen
f rån gymnasieskolan
inom 3 år (alla elever
skrivna i kommunen) 72% Redovisas T2 80%

A ndelen med examen
f rån UBG inom 3 år 63% Redovisas T2 80%

Genomsnittlig
betygspoäng hos
avgångseleverna (alla
elever skrivna i
kommunen) 14 Redovisas T2 17

Genomsnittlig
betygspoäng hos
avgångselever UBG 14 Redovisas T2 17

A ndelen elever som är
behöriga till högskola
ef ter studier på
högskolef örberedande
program. 76% Redovisas T2 70%

Ande le n me d e x a me n frå n gymna sie skola n inom 3 å r (a lla e le ve r skrivna i kommune n)

Samtliga resultat redovisas i T2.

2.2 Hållbart liv och hälsa

2.2.1 Nämndmål: Tryggheten i nämndens verksamheter ska öka

Komme nta r

Komplett statistik redovisas i T2.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

Enkätundersökning
bland elever på
gymnasieskolan 81% 87%

Enkätundersökning
bland elever på
vuxenutbildningen 93% Redovisas T2

2.2.2 Nämndmål: Öka möjligheterna till självförsörjning, självständighet och
integration genom arbete och studier.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndelen personer som
studerar eller arbetar. Redovisas T2

A ndelen personer som
kommer i studier eller
arbete genom KA A . Redovisas T2
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

Upplands-Bro
Y rkeshögskola ska leda
till varaktig anställning
med relevans f ör
utbildning minst 6
månader ef ter avslutad
utbildning. 90% Redovisas T2

A vslutade studier på
V uxenutbildningen
Upplands-Bro ska leda
till arbete eller vidare
studier minst 6 månader
ef ter avslutad
utbildning/kurs. Redovisas T2

Ande le n pe rsone r som stude ra r e l le r a rbe ta r.

Resultate n redovisas i T2.
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

 

  Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 
Avvikelse 

202104 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gymnasieskola 100 475 50 223 96 954 50 731 3 521 508 4 029 -1 355 

Gymnasiesärskol
a 4 099 45 4 118 62 -19 17 -2 843 

Vuxenutbildning 13 309 5 361 14 763 6 737 -1 454 1 376 -78 -138 

Summa 117 883 55 629 115 835 57 530 2 048 1 901 3 949 -650 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gymnasieskola 310 20 335 22 -25 -2 -27 

Gymnasiesärsko
la 0 0 0 0 0 0 0 

Vuxenutbildning 1 0 1 0 0 0 0 

Summa 311 20 336 22 -25 -2 -27 

3.2 Helårsprognos 
 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gymnasieskola 291 822 150 670 292 822 151 670 -1 000 1 000 0 

Gymnasiesärskola 12 164 134 12 170 140 -6 6 0 

Vuxenutbildning 38 601 16 083 42 726 20 208 -4 125 4 125 0 

Summa 342 587 166 887 347 718 172 018 -5 131 5 131 0 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gymnasieskola 930 60 1 005 70 -75 -10 -85 

Gymnasiesärskola 0 0 0 0 0 0 0 

Vuxenutbildning 2 0 2 0 0 0 0 

Summa 932 60 1 007 70 -75 -10 -85 

3.3 Ekonomisk analys 

Gymnasieskola 
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Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade 
skolpengar för dessa elever redovisas här. 

Kostnader och intäkter för elevpeng redovisar ett överskott med + 900 tkr för perioden. 
Gymnasiekullarna i Upplands-Bro ökar till hösten och då kommer överskottet att 
behövas. Utfallet för elevpeng vid årets slut beräknas bli enligt budget. 

Resursenhetens tilläggsbelopp för elever i behov av stöd redovisar +100 tkr för 
perioden. Prognosen för helåret är enligt budget. 

Upplands-Brogymnasiet redovisar överskott + 3 000 tkr. perioden. Kostnad från ME-
skolan april månad saknas i utfall. -654 tkr.  Prognosen för helåret är budget i balans. 
Prognosen är dock osäker eftersom antagningen för ht 2021 är preliminär. 

Gymnasiesärskola 

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. Elevpeng betalas för i genomsnitt 18 
elever. Antalet elever varier något mellan terminerna. 
Prognos enligt budget 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen: intäkterna för Vuxenutbildningen är beroende på flera olika 
faktorer varav den största delen utgörs av inkomst från statsbidrag för yrkesvux, 
lärlingsutbildning och yrkesförare. I övrigt finns det en eftersläpning av intäkter och 
utgifter mellan kommuner och externa anordnare beroende på olikheter i 
faktureringsrutiner för dessa parter. Hänsyn till detta har tagits genom att uppbokning av 
intäkter görs i de fall det behövs. 

Under tertial 1 har det varit ett fortsatt högt söktryck till kurser och utbildningar som 
erbjuds genom Vuxenutbildningen. Detta kan bero på följdeffekter av Covid-19 
pandemin, osäker ekonomisk samhällsutveckling, ökad inflyttning till kommunen och 
kommunens generella utbildningsnivå. Ansökningarna för statsbidragen 2022 har 
bifallits i enlighet med ansökningarna och medfinansieringsreglerna är fortsatt 
gynnsamma. SFI har ett fortsatt stort inflöde av nya elever under T1 med resultat att 
tillfälliga nyanställningar har behövts göras utöver budget. Café Nyfiket som drivs av 
Vuxenutbildningen går med ett fortsatt underskott beräknat till 800 tkr för 2022. 

Målet är ett resultat i balans med budget 2022. 

3.4 Sociala investeringsfonden 
 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovisat 
tom 

202204 

Prognos 
för 

projektet 

Prognosa
vvikelse 

hela 
projektet 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

Studiehoppet 202101 202212 1 800 1 010 1 800 0 

Flickors psykiska mående 202201 202212 900 0 900 0 

Summa   2 700 1 010 2 700 0 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 
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Studiehoppet 

Projektet drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid projektets slut 
2022. 

  

Flickors psykiska mående  

En fördjupad lokal studie ska genomföras om flickors psykiska mående i Upplands-Bro 
kommun. En kvalitativ undersökning genomförs under höstterminen 2022. 

  

3.6 Investeringsredovisning 
 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2021 Prognos 2022 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gymnasieverksamhet 4 336 0 4 336 4 336 0 

      

Summa 4 336 0 4 336 4 336 0 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Upplands-Brogymnasiet har behov av att byta lastbil till transportprogrammet. Ett 
ärende förbereds till nämnden om begäran för inköp. 
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Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Gymnasie- 
och Vuxenutbildningsnämnden  

Förslag till beslut 

Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2021 godkänns. 

Sammanfattning 

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 

1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva 

hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det 

är avdelningschefen tillsammans med vårdgivaren som leder 

patientsäkerhetsarbetet.  

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2022 

 Patientsäkerhetsberättelse för gymnasieskolan 2022 

Ärendet 

Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659. Syftet 

med lagen är att göra vården säkrare och att det ska bli enklare för patienter att 

anmäla felbehandling. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet 

hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas.  

Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande: 

 Ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 

förebyggande för att förhindra vårdskador 

 Skyldigheten att utreda tillbud, risker och händelser. 

 Händelser som utförts som hälso-och sjukvård av legitimerad hälso-och 

sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens säkerhet ska 

rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 Patienter och närstående ska uppmuntras att involvera sig i 

patientsäkerhetsarbetet. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-05-04 GVN 22/0017 

 
 

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 

1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva 

hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet genomförs och utvärderas. Det 

är avdelningschefen tillsammans med vårdgivaren som leder 

patientsäkerhetsarbetet.  

Barnperspektiv 

Att elever inom gymnasieskolan får den skolhälsovård de har rätt till är av allra 

största vikt för de unga som befinner sig i verksamheten inom Upplands-Bro 

kommun.  
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1 Inledning 
 

Syftet med patientsäkerhetslag, SFS 2010:659, är att göra vården säkrare 

och att det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandling. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet 

med patientsäkerhetsarbete ska bedrivas. 

Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande: 

 

• Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete 
och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. 

• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser. 

• Händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientens 
säkerhet skall rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

• Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i 
patientsäkerhetsarbetet. 

 

Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren 

senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Berättelsen ska beskriva hur verksamhetens arbete med patientsäkerhet 

genomförs och utvärderas. Det är verksamhetschefen som tillsammans med 

vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet. 

 

 

2 Verksamhetens mål för 
patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 

 

Målet är att bedriva en god och säker vård där risker och händelser 

identifieras tidigt och kan förebyggas.  

Det ska inom verksamheten finnas den kompetens som är nödvändig för att 

på sikt uppnå detta. Det ska finnas säkra rutiner och lokala riktlinjer för 

arbetet. Dessa ska vara kända för all personal 

Strategier för att uppnå dessa mål är: 

 

• Tillse att den personal som arbetar i verksamheten har den kompetens 
och behörighet som krävs för att god vård kan bedrivas och som tidigt 
kan identifiera avvikelser och förebygga risker för avvikelser uppstår. 

• Riktlinjer och rutiner ska utarbetas och systematiskt implementeras i 
verksamheten. 
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3 Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun.  

är den juridiska vårdgivaren för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom 

Elevhälsans Medicinska Insats (EMI), Upplands-Bro Gymnasiet. 

• Verksamhetschefen representerar den juridiska vårdgivaren, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun. 
Vårdgivaren har enligt HSL 2017:30 kap 4 §2 utsett rektor för 
Upplands-Bro Gymnasiet,  till verksamhetschef för EMI 
till HT-2021. Fr o m start av HT-2021 har programrektor  

 varit verksamhetschef för EMI.

• Medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA) för elevhälsan har skolläkare 
 varit fr o m HT-2020 till 2022-02-17, då 

detta uppdrag avslutas.

• Skolsköterskor är  och . Ingen samordnande 
skolsköterska är tillsatt.

• Verksamhetschefen/programrektor  samt 
medicinsk ledningsansvarig skolläkare (MLA) ansvarar för ledning, 
planering och utveckling av verksamheten och att god vård bedrivs.

• Verksamhetschefen/programrektor och medicinsk ledningsansvarig 
skolläkare MLA) upprättar tillsammans med enhetens personal rutiner 
för verksamheten och system för att följa upp dem.

• Verksamhetschefen/programrektor, medicinsk ledningsansvarig 
skolläkare (MLA) och vederbörande skolsköterska är ansvarig för att 
vid eventuell vårdskada informera elev och vårdnadshavare.

• Systemansvarig för patientjournalsystemet CGM/PMO är .

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur 

personen fullgör sina arbetsuppgifter (SFS 2010:659) 

Lokaler och utrustning för arbetet ska vara anpassade för verksamheten. 
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4 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits. 
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  

 
 
Verksamhetschefen bör ha regelbundna möten med skolsköterskor; Planerat 
till varannan månad.   
 
Programrektorerna och skolsköterskorna möts varje vecka. 
 
Verksamhetschefen bör också ha regelbundna möten med Medicinskt 
ledningsansvarig läkare (MLA) och skolsköterskor om verksamheten med 
uppföljning av kvalitet och gällande rutiner. Rutinförändringar bör göras 
kontinuerligt vid behov. 
 
En förutsättning för ökad patientsäkerhet, förutom kompetensutveckling kring 
arbetssätt och metoder, är att verksamheten är väl förtrogen med gällande 
styrdokument.  
 

Skolsköterskornas kompetensutveckling planeras och utvärderas i 

medarbetarsamtal med verksamhetschef. 

 
Det är såväl skolsköterskans som skolläkarens ansvar att rapportera till 
verksamhetschef eller vårdgivare när kvaliteten i verksamheten inte beaktats 
eller tillgodosetts.  
 
Grundläggande för patientsäkerhet och kvalitet inom all hälso- och sjukvård, 
är dokumentation – inom Elevhälsa av elevmöten och professionens 
bedömning och åtgärder. Granskning av dokumentation i elevhälsojournaler 
används för uppföljning och utvärdering av verksamheten.  
 
I Patientdatalagen (2008:355) och i Socialstyrelsens föreskrifter om 
informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 
2008:14) regleras journalföring och hantering av journalanteckningar. Dessa 
krav uppfylls väl i det journalsystem (PMO) som används av skolsköterska och 
skolläkare.  
 
Personuppgiftshantering/GDPR; riktlinjer enligt Upplands-Bro kommun. 
 
Verksamhetschefen tar fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall 
anmälas enligt Lex Maria.  
 
 
 
 
 
 
 



12 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden  - GVN 22/0017-1 Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden  : Patientsäkerhetsberättelse 2021 UBG

Patientsäkerhetsberättelse för 
vårdgivare 2021 

 

 

6 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Patientsäkerhetsarbete 2021:  
 

• Samtlig personal inom elevhälsans medicinska insats bedöms ha 
adekvat utbildning. Samtliga skolsköterskor har vidareutbildning för att 
kunna fullfölja de arbetsuppgifter som verksamheten innefattar ffa att 
genomföra basprogrammet med hälsobesök och att ordinera och 
genomföra vaccinationer.  

Skolläkaren är Specialist i Allmänmedicin.  

• Skolläkaren ingår i nordvästra Storstockholms skolläkarnätverk. 

• Verksamheten har arbetat med avvikelsehantering för att identifiera och 
åtgärda eventuella risker. Medicinsk ledningsansvarig går igenom de 
avvikelser som kommer in och tar fortlöpande ställning till om någon 
avvikelse skall anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  Detta 
lyfts sedan till verksamhetschefen som tar ställning till om någon 
avvikelse skall anmälas enligt Lex Maria. 

• För elevhälsans medicinska insats finns lokala rutiner framtagna och 
metoder för arbetet beskrivs. Eventuella rutinförändringar görs 
fortlöpande.  

• Nätverk för användare av PMO journalsystem i Stockholms län träffas två 
gånger per år för att kunna föra dialog med leverantören av 
journalsystemet och för att arbeta med utvecklingsfrågor och 
förbättringsområden i systemet.  
PMO-ansvarig på UBG har en kontaktperson på PMO journalsystem i 
Stockholm samt PMO support som stöttar i eventuella frågor kring 
systemet. 

• Möten med externa vårdgivare, såsom ungdomsmottagningen i 
Upplands-Bro, Barnmedicinmottagningar - BUMM, Barnpsykiatrisk 
mottagning - BUP, första linjens psykiatri Bryggan, Vårdcentraler samt 
logopeder, sker efter behov.   

• Återkommande möten med olika representanter för Socialtjänsten i 
Järfälla och Upplands-Bro genomförs.   

• I ett samarbete med Härnevimottagningen genomförs drogtester på 
Fordons- och transportprogrammet. 

• Efter behov sker även tvärprofessionella diskussioner mellan 
skolsköterskor och övriga yrkeskategorier inom Elevhälsan, såsom 
kurator, specialpedagog, studie-och yrkesvägledare osv. 

• En av skolsköterskorna har ansvar för mottagandet av nyanlända 
utomlandsfödda elever på UBG. 
Sedan år 2017 finns en Mottagningsgrupp för nyanlända utomlandsfödda 
elever i kommunen. Där bedöms dessa elever inför utplacering i 
kommunens skolor. Arbetet pågår fortlöpande där enligt fastslagen rutin 
med hälsobesök, hälsosamtal, rekvirering av journaluppgifter om sådana 
finns samt remittering till övriga vårdinstanser.  
UBG deltar ej i Mottagningsgruppens arbete, men en motsvarande rutin 
har upprättats på UBG för nyanlända. 
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5 Rutiner för egenkontroll samt vilken 
egenkontroll som genomförts under året  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2 

 
 
Patientsäkerhetsarbete 2021:  
 

• Strukturerad egenkontroll av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, 
journalhantering och nyanlända elever ska ske fortlöpande av 
skolsköterskor och skolläkare. 

• Uppföljning av egenkontroll bör ske fortlöpande och utvärdering göras två 
gånger per läsår, i december och juni av MLA med rapportering till 
Verksamhetschef. 

• Genomgång av journalföring inom EMI görs fortlöpande av MLA. 

• Egenkontroll av lokaler har skett under 2021. Denna görs genom att var 
skolsköterska går igenom sitt mottagningsrum enlig given mall och 
rapporterar detta till Verksamhetschef. 

• Medicinsk kontroll/kalibrering av audiometrar, vågar och 
blodtrycksmanschetter har skett enligt fastställd rutin. Detta utförs av 
medicinsk tekniker från OneMed vartannat år. Nästa kontroll är planerad 
till hösten 2022. 

• Egenkontroll enligt GDPR av anteckningar, register och information, som 
ej omfattas av journallagen, bör ske regelbundet. 

 

 

6 Rutiner för att identifiera risker i 
verksamheten 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

 

Verksamheten arbetar med avvikelsehantering, egenkontroll och möten i 

tvärprofessionella grupper för att identifiera eventuella risker. 
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7 Rutiner för händelseanalyser 
SFS: 2010:659,3 kap. 3 § 

 

• Avvikelser registreras av alla verksamma i Elevhälsans Medicinska 
insats och fr o m HT-2020 skall det göras i det digitala 
avvikelsehanteringssystemet KIA. 

• MLA går regelbundet igenom de avvikelser som kommer in och tar 
fortlöpande ställning till om någon avvikelse skall anmälas till IVO, 
Inspektionen för vård och omsorg.  Detta lyfts sedan till 
verksamhetschefen som tar ställning till om någon avvikelse skall 
anmälas enligt Lex Maria. 

• Vid gemensamma möten ska alla inkomna avvikelserapporter tas upp 
till diskussion med skolsköterskorna. Vid behov sker genomgång av 
gällande rutiner. Eventuella rutinförändringar genomföras. 

• Händelser och avvikelser som rör samarbete i tvärprofessionella 
grupper samt samarbete med externa vårdgivare, tas upp i möten med 
dessa. Analys sker av MLA och verksamhetschef. Eventuella 
rutinförändringar görs i samråd med samtliga. 

• Uppföljning av egenkontroll sker fortlöpande och utvärdering ska göras 
två gånger per läsår, i december och juni av MLA. 
 

 

8 Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

 

• Informationsklassificering av journalsystemet har gjorts med stöd av 
kommunens informationssäkerhetssamordnare. Klassificeringen har 
gjorts enligt kommunens riktlinjer. 

• Lokal administratör av PMO uppdaterar regelbundet journalsystemet 
enligt leverantörens rekommendationer.  

 

 

9      Samverkan för att förebygga vårdskador 
         SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 § 
 

• Samverkan med externa vårdgivare, för att förebygga vårdskada sker 
genom möten, överlämningar av journaler och annan 
informationsöverföring. Utifrån detta sker adekvat anpassning utifrån 
elevens behov. 

• Inom verksamheten sker det förebyggande arbetet genom att tillse att 
samtliga är förtrogna med och följer gällande rutiner för arbetet. 
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10 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet/klagomål och 
synpunkter 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § 

 

Skolsköterskor och skolläkare arbetar under eget medicinskt yrkesansvar.  
Avvikelserapportering ska ske löpande enligt utarbetade riktlinjer. 

Hanteringen sker enligt hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens 
föreskrifter och riktlinjer. Skolläkare (MLA) och verksamhetschefen ansvarar 
för bedömning och analys av avvikelser. Verksamhetschefen är ytterst 
ansvarig för eventuella anmälningar enlig Lex Maria. 

Eventuella klagomål/synpunkter som inkommer till enheten hanteras 

individuellt utifrån det gällande fallet och vilken del av verksamheten det gäller. 

Efter behov diskuteras dessa med MLA. 

 

 

 

 

11   Samverkan med patienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

Den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan inom Elevhälsans medicinska 
del är frivillig. Samtycke till vård, undersökning och behandling är i de flesta 
fall muntlig. I samband med erbjudande om vaccination efterfrågas skriftligt 
medgivande från båda vårdnadshavarna. Vid journalrekvirering utanför 
Upplands-Bro kommun efterfrågas skriftligt medgivande. Skolsköterskor och 
skolläkare ska alltid sträva efter samarbete med elev och vårdnadshavare för 
bästa möjliga resultat av vård och behandling. Eleven bör alltid informeras om 
det som rör hen och informationen ska vara anpassad efter ålder och mognad. 
Eleven ska ha ett medinflytande, som med tiden eller under vissa 
omständigheter övergår till ett självbestämmande. Vårdnadshavare kontaktas 
när det bedöms nödvändigt. Tolk används vid samtal då behov föreligger. 
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12    Sammanställning och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 

Under 2021 har 2 avvikelser inkommit via det digitala 

avvikelsehanteringssystemet KIA. 

En har handlat om hantering av inkommande remissvar vid utredning av 

Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF).  

Den andra om misstanke om onödig fördröjning av NPF-utredning. 

Ingen av avvikelserna har bedömts som allvarliga. Inga anmälningar enligt Lex 

Maria har varit aktuella. 

 

 

 

13     Resultat 
               SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 

Arbete som skett under året utifrån förra årets mål och strategier: 
 

• Hälsosamtal har erbjudits samtliga elever i årskurs 1. 

• Uppföljning av antal hälsobesök och hälsosamtal görs årligen och visar 
att en hög andel elever kommer till skolsköterskan på de hälsobesök som 
är planerade. 

• Skolsköterskorna har fortsatt arbetat med uppdelade ansvarsområden 
inom verksamheten. 

• Lokalinventeringen ger vid handen att mottagningen har relevant 
utrustning. 

• Arbetet med en Metodbok för samtliga rutiner för Elevhälsans Medicinska 
Insats UBG planerades av tidigare MLA sjuksköterska Hamide Sattari, 
men har ej heller under 2021 kunnat påbörjas. 

• Systematisk logguppföljning av journalföring har skett.  
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• Utifrån föregående års inkomna avvikelser och synpunkter har rutiner 
skapats för flera områden: 
- Rutin för nyanländ elev 
- Uppdatering av rutin på UBG för mottagande av utlandsfödda elever, 
enligt kommungemensam rutin i Mottagningsenheten 
- Rutin för deltagande av EMI i EHT samt för journalföring av 
skolsköterska från EHT. 
- Rutin för strukturerad utformning av underlag till eventuell 
neuropsykiatrisk utredning (NPF) där Elevhälsa/EHT nu använder det 
kommungemensamma dokumentet ”Fördjupad utredning inför eventuell 
extern utredning”. 
- Rutin för hantering av inkommande remissvar från extern 
Neuropsykiatrisk utredning. 
- Läkemedelsdelegation för skolsköterskor har uppdaterats 

 

 

14      Övergripande mål och strategier för 2022 
 

 

Mål 

 

Säkerställa en god och säker vård som bedrivs av personal inom elevhälsan 

med hög kompetens och adekvat utbildning för uppdraget. 

 

 

Strategi Aktivitet 

Följa upp resultaten av 

klasskonferenserna och 

elevhälsosamtalen. 

Skolsköterskorna redovisar 

resultaten på ESG 

(elevstödsgruppen) och för 

respektive mentor. 

Fortsätta arbetet med att få 

berörda att rapportera avvikelser 

i systemet KIA.  

Uppmuntra/utbilda 

medarbetarna i att använda 

digital avvikelsehantering.  

 

 

Regelbundenhet i möten för 

uppföljning av kvalitetsarbetet 

mellan skolsköterskor, MLA och 

Verksamhetschef 

Fortsatt behov av 

systematisering och tydliga 

rutiner 

Rutin för systematisk 

egenkontroll av basprogram 

Utarbetas 
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Rutiner för mottagande av ny 

elev 

Har utarbetats och bör 

implementeras fr o m 2022 

Rutin för mottagande av 

utlandsfödd elev på UBG  

Har uppdaterats enligt 

kommungemensam rutin inom 

Mottagningsenhet och bör 

implementeras 

Rutin för NPF-bedömningar och 

utredningar 

Har utarbetats och används 

sedan 2021 

Metodbok. Upprätta relevant Metodbok för 

gymnasiet. Arbetet inleds VT-

2022 av verksamhetschef och 

skolsköterskor och bör granskas 

medicinskt av tillträdande 

skolläkare. 

Ledningssystem Översyn/skapande 

Elevhälsans arbete i 

verksamhetens SKA-plan. 

Fortsatt arbete 

Kompetensutveckling för 

skolsköterskor. 

Tillse relevant utbildning 

Förbättra samarbete och 

samarbetsformer inom EMI 

Arbete inlett av 

verksamhetschef 

Tydliggöra EMI:s arbete, 

uppdrag, ansvarsområden för 

EMI:s olika delar 

Arbete inlett av 

verksamhetschef 
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Revidering av delegationsordning 2022 - 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar den reviderade 

delegationsordningen enligt Utbildningskontorets förslag.  

Sammanfattning 

I samband med att Kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning 

den 17 mars 2021 fick kommundirektören i uppdrag att tillse att 

samtliga nämnders delegationsordningar vid kommande revideringar 

skulle justeras för att följa samma struktur som Kommunstyrelsens 

delegationsordning.  

Kommunstyrelsens beslut och uppdrag innebär att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens delegationsordning behöver en tydligare 

inledning med gällande bestämmelser likt den i Kommunstyrelsens 

delegationsordning, samt förändringar i formalia och struktur.  

Utbildningskontoret har tagit fram ett förslag på en ny 

delegationsordning i enlighet med Kommunstyrelsens uppdrag. 

Beslutsunderlag 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 maj 2022 

 Förslag till ny delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden med markeringar om förändringar 

 Bilaga 1, behöriga delgivningsmottagare för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 Nuvarande delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden  

 Kommunstyrelsens delegationsordning 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 

2021  
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Ärendet 

Bakgrund 

I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att 

delegera beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland 

annat motiverat med att det utan delegation av beslutanderätt skulle 

innebära många och långa nämndsammanträden. Genom delegering 

skapas ett effektivt klimat för verksamheterna att göra sitt arbete. 

Delegationsordningen behöver regelbundet revideras allteftersom nya 

behov uppstår. 

Den 17 mars 2021 antog Kommunstyrelsen en reviderad 

delegationsordning. I samband med att Kommunstyrelsen antog den 

nya delegationsordningen fick kommundirektören i uppdrag att 

tillse att samtliga nämnders delegationsordningar vid kommande 

revideringar skulle justeras för att följa samma struktur som 

Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Revidering av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut och uppdrag innebär att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens delegationsordning behöver en tydligare 

inledning med gällande bestämmelser likt den i Kommunstyrelsens 

delegationsordning samt förändringar av formalia och struktur. 

Utbildningskontoret har därför tagit fram ett förslag till en reviderad 

delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  

Föreslagna förändringar 

Kapitel 1 – Allmänt om beslut i Upplands-Bro kommun 

I första kapitlet i det nya förslaget till delegationsordning för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har texten anpassats för 

att vara precis densamma som första kapitlet i Kommunstyrelsens 

delegationsordning. Förändringarna innebär texttillägg för att 

förtydliga vad som allmänt gäller om delegationsbeslut i 

Upplands-Bro kommun. Tilläggen förändrar inte 

delegationsordningen på annat sätt än att det finns tydligare 

förklaringar om vad som gäller för delegationsbeslut i olika 

situationer. 

Det stycke som lagts till i första kapitlet som inte återfinns i 

Kommunstyrelsens delegationsordning är 1.16 om HR-ärenden. 

Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och därför 

är det bara Kommunstyrelsens delegationsordning som reglerar 



13 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - GVN 22/0038-1 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden : Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (13)  
2022-05-04 GVN 22/0038 

 

 

delegationsrätt gällande HR-frågor. Det innebär också att avsnittet i 

den nuvarande delegationsordningen 2.1-2.10 gällande Gymnasie-

och vuxenutbildningsnämnden som arbetsgivare ha r  tagits bort från 

det nya förslaget till delegationsordning.  

Kapitel 2 – Särsk ilt om delegationsbeslut för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

I andra kapitlet som handlar om delegationsbeslut särskilt för 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finns några tillägg som är 

markerade i det nya förslaget till delegationsordning. Text och 

styckesindelning följer även i detta kapitel Kommunstyrelsens 

delegationsordning. Tillkomna avsnitt är 2.2.1 gällande beskrivning av 

tjänsteförrättande chef respektive tillförordnad chef. 

Tillkommit har också ett stycke om vilka möjligheter en nämnd har 

enligt kommunallagen att överlåta åt en förvaltningschef att i sin tur 

uppdra åt en anställd inom kommunen att fatta beslut. I listan med 

delegationer har även en ruta och tillhörande kolumn tillkommit ”Får 

vidaredelegeras”. I förslaget till delegationsordning föreslås att denna 

möjlighet användas vid vissa typer av delegationsbeslut. I den nya 

kolumnen finns en markering med x när så är föreslaget. 

Kapitel 3 – Förkortningar 

I kapitel tre gällande förkortningar som förekommer i 

delegationsordningen har några förkortningar lagts till, alla markerade 

i det nya förslaget till delegationsordning.  

Några förkortningar har tagits bort då de inte längre används. 

Förändringar av funktioner är dels en följd av den nya 

organisationsstrukturen på Utbildningskontoret. 

Punkt 3.2 gällande författningar är ett nytt avsnitt som listar de lagar 

och övriga författningar som hänvisas till i delegationsordningen, i 

likhet med strukturen i Kommunstyrelsens delegationsordning.   

Kapitel 4 – Delegationsordning för gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden   

I det fjärde kapitlet återfinns själva delegationsordningen. I det nya 

förslaget har den strukturerats om för att följa Kommunstyrelsens 

avsnittsindelning. De flesta punkterna i nuvarande 

delegationsordning går att återfinna i den nya delegationsordningen. 

Ett fåtal har utgått och några tillkommit. Många punkter har fått en ny 

formulering även om innebörden är densamma för att efterlikna 

Kommunstyrelsens delegationsordning så långt som möjligt. Detta 

för att det ska bli enklare att jämföra de båda delegationsordningarna 

sinsemellan. 
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Nedan redovisas vilka punkter i delegationsordningen som 

tillkommit och utgått. Det finns även hänvisningar i de bifogade 

dokumenten, förslag till ny delegationsordning för Gymnasie- och 

vuxenutbildningen och nuvarande delegationsordning för nämnden. 

 A 1.4 Polisanmälan av brott inom nämndens 

verksamhetsområde – tillagd punkt 

Denna punkt har tidigare inte funnits med på i Kultur- och 

fritidsnämndens delegationsordning. Det är en typ av beslut som kan 

anses vara av sådan karaktär att det ingår i uppdraget som chef inom 

nämndens verksamhetsområde och därför inte behöver delegeras. För 

att förtydliga vem som har rätt att göra en sådan anmälan föreslås 

dock ett tillägg med denna punkt. 

A 1.4 

 
(Tillagd) 

Polisanmälan av brott inom 

nämndens 
verksamhetsområde. 

   

 
Avd
ch 

  

 A 3.1-3.3 Allmänna handlingar – nytt avsnitt med tillagda 

punkter 

Allmänna handlingar har fått ett eget avsnitt med tre punkter såsom i 

Kommunstyrelsens delegationsordning. Punkt A 3.1 har en ny 

formulering som följer skrivningen av motsvarande punkt i 

Kommunstyrelsens delegationsordning. Punkt A 3.2 och 3.3 är tillagda 

och även dessa återfinns i Kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

A 3.1 
 

(Tidigare 

1.2) 

Beslut att helt eller delvis avslå 

enskilds begäran om 
utlämnande av handling eller 
uppgift ur handling eller beslut 

att lämna ut handling med 
förbehåll som inskränker 

enskildes rätt att röja innehållet 
eller annars förfoga över 
handlingen. 

 

 

 TF 
 
 OSL  

Respektive 

avdelnings-
chef 

beslutar 

om de 
handlingar 

de ansvarar 
för. 

 

A 3.2 

 
(Tillagd) 

Beslut om att avslå enskilds 

begäran om att själv få använda 
tekniska hjälpmedel för 
automatiserad behandling som 

myndigheten förfogar över för 
att ta del av upptagningar för 

automatiserad behandling.  

 

6 kap. 6 § 
OSL 

Respektive 

avdelnings-
chef 

beslutar 

om de 
handlingar 

de ansvarar 
för. 
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A 3.3 
 

(Tillagd) 

Beslut om avvikelser från att ta 
ut avgifter för avskrifter eller 

kopior av allmänna handlingar i 
de fall det föreligger särskilda 

skäl.  

Gällande taxa 
för kopior av 

allmänna 
handlingar i 

Upplands-Bro 
kommun.  

Respektive 
avdelnings-

chef 
beslutar 

om de 
handlingar 

de ansvarar 

för. 

  

 A 4.1-4.4 Rättstidsprövning, avvisning av överklagande 

m.m – nytt avsnitt med tillagda punkter och utgående av 

punkter 

Rättstidsprövning, avvisning av överklaganden m.m har fått ett eget 

avsnitt med fyra punkter såsom i Kommunstyrelsens 

delegationsordning. Punkt A 4.3 ersätter punkterna 1.6 och 1.7 i 

nuvarande delegationsordning. Punkt 1.5 i nuvarande 

delegationsordning har utgått då den utgör ren verkställighet och 

därmed inte behöver delegeras.  

A 4.1 
 

(Tillagd) 

Beslut om att avvisa 
överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut om 

ärenden inom nämndens 
verksamhetsområde, samt 

överklagande av gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens 
eller dess utskotts beslut. 

  
 

45 § FL 

 
 

Utbch 

 

A 4.2 
 

(Tillagd)  

 

Beslut att avvisa 
överklagande av beslut som 

har fattats av delegat. 

  
45 § FL 

Delegat i 
ursprungs

beslutet 

  

A 4.3 

 
(Tidigare 

1.6 och 
1.7) 

 

Beslut om omprövning och 

rättelse av beslut som har 
fattats av delegat. 

37 - 39 §§ FL Delegat i 

ursprungs
beslutet 

 

A 4.4 
 

(Tillagd) 

Yttrande till överinstans i 
överklagat ärende där beslut 

fattats av delegat. 

  Närmaste 
chef till 

delegat i 
ursprungs-

beslutet 
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1.5. Avvisa sent inkommet 
överklagande 

Kd 

Utbchef 

Avdch vux Bedömning 
att 

överklagand
e inkommit i 
rätt tid utgör 

ren 
verkställighet 

1.6. Rättelse av ett beslut enligt 

förvaltningslagen, fattat av 

delegat som innehåller 

uppenbar felaktighet till följd 

av skrivfel, räknefel eller 

något annat liknande 

förbiseende 

Delegat i 

ursprungsbe- 

slutet 

  

1.7. Omprövning av beslut och 

yttrande i överklagade 

ärenden där 

ursprungsbeslutet har fattats 

av delegat 

Delegat i 

ursprungsbe- 

slutet 

  

 Ta emot och underteckna delgivningskvitto för nämndens 

räkning – utgående av punkt 

Vilka funktioner som får ta emot delgivning regleras i Reglemente 

med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och 

verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun. Av 27 § framgår att 

delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, 

kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. Tidigare 

har det reglerats i delegationsordningen, i punkten A 1.10, vilka 

funktioner som har rätt att ta emot delgivning. Dock utgör inte denna 

rätt inte ett delegationsbeslut och passar därför inte att ha med som en 

punkt i delegationsordningen. Däremot måste behörighet ges av 

nämnden till den som ska ha rätt att ta emot och underteckna 

delgivningskvitto. Därför föreslås att punkten ersätts med en bilaga 

som räknar upp vilka funktioner som har att ta emot delgivning. Detta 

förtydligas även genom en ny punkt (1.17) i delegationsordningens 

inledning. 

1.13. Ta emot och 
underteckna 

delgivningskvitto för 
nämndens räkning 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux 6 kap 36 § KL 

 A 5.1-10 Personuppgiftsbehandling – ny rubrik och 

utgående av punkter  
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Personuppgiftsbehandling ersätter det tidigare avsnittet ”5. 

Dataskyddsförordningen”, och följer skrivelsen i Kommunstyrelsens 

delegationsordning. Två punkter i nuvarande delegationsordning har 

därmed utgått.   

5.3 Rätt att ta ut avgift för information Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 12.5 

5.8 Om anmälningsskyldighet 
avseende rättelse, radering och 
begränsning 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 19 

 Yttranden, remisser m.m – nytt avsnitt  

Yttranden, remisser m.m har fått ett nytt avsnitt såsom i 

Kommunstyrelsens delegationsordning.   

 A 7.8 Anta gemensamma styrdokument som inte är av 

principiell natur eller större vikt – tillagd punkt 

Övergripande styrdokument antas av nämnd och i de flesta fall av 

Kommunfullmäktige. Det kan dock finnas behov av att upprätta 

styrdokument för att uppnå gemensamma arbetssätt som bidrar till 

högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. Därför föreslås 

denna punkt finnas med även i Gymnasie-och 

vuxenutbildningsnämndens delegationsordning såsom i 

Kommunstyrelsens. 

 
A 7.8 

 
(Tillagd) 

Anta gemensamma 
styrdokument som inte är av 

principiell natur eller större vikt 
inom nämndens 

verksamhetsområde. 

  
           

Utbch 

 

 B 5-B 6 Ekonomiska ärenden – tillagda punkter och 

utgående av punkter 

I avsnittet ekonomiska ärenden har punkterna B 5 och B 6 ersatt den 

tidigare punkten 3.6. Orsaken till förslaget med två punkter är att det 

är olika personer som hanterar statsbidrag och liknande bidrag för 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Punkt 3.2 och 3.7 har utgått då de inte används i praktiken. 

 
B  5  

 
(Tidigare 

3.6) 
 

Ansökningar om EU-bidrag, 
statsbidrag och andra 

likvärdiga bidrag för 
gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan. 
Delegationen innefattar 

  
 

 
Utbch 

 
 

 
       x 
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behörighet att underteckna 
ansökan om sådant bidrag. 

      
B 6 

 
(Tidigare 

3.6) 

 
 

 

Ansökningar om EU-bidrag, 
statsbidrag och andra 

likvärdiga bidrag för 
vuxenutbildningen. 
Delegationen innefattar 

behörighet att underteckna 
ansökan om sådant bidrag. 

  
 

Utbch 

 
 

   x  

 

3.2 Ansökan om intern leasing 

upp till 500 000 kronor per 

objekt. 

Echef   

3.6 Statsbidragsansökningar och 

ansökningar om bidrag 

Kd 

Utbchef 

Avdch vux 
 

 

 

3.7 Upprättande av 

skuldförbindelse med 

fristående verksamheter. 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux  

 D 4.1 Beslut om elevresa/reseersättning enligt beslutade 

riktlinjer – tillagd punkt  

I avsnittet Gymnasieskola – gemensamma beställer har en punkt för 

elevresa/reseersättning lagts till, då gymnasieelever inte omfattas av 

lagstiftningen för skolskjuts. 

 

D 4.1 
 
 

(Tillagd)  

Beslut om elevresa 

/reseersättning enligt beslutade 
riktlinjer. 

 

Lag (1991:1110) 

om 
kommunernas 

skyldighet att 
svara för vissa 

elevresor. 

 

 

 
Utbch 

 

 

 
x 

 D 6.9 och 6.10 Gymnasieskola – antagning och mottagande 

till kommunens egen gymnasieskola – nytt avsnitt och 

tillagda punkter 

Frågor som berör antagning till kommunens egen gymnasieskola 

(UBG) har för tydlighetens skull fått ett eget avsnitt.  

Två punkter har lagts till som tillhör detta avsnitt. Den ena berör 

mottagande av ungdomar till gymnasiet introduktionsprogram för 

språk (IMS), som inte finns med i nuvarande delegationsordning. Den 

andra punkten berör mottagande av ungdomar utanför 
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samverkansområdet, som inte heller finns med i den nuvarande 

delegationsordningen. Verksamheten har sett ett behov av 

förtydligande av delegationsrätten för dessa beslut.  

 
D 6.9 

 
(Tillagd) 

Bedömning av elevs 
språkkunskaper inför mottagande 

till språkintroduktion samt 
fortlöpande bedömning av 

elevens kunskapsutveckling. 

 
SL 17:14 a, 

GyF 6:7 

 
Bitr. 

rektor 

 
 

 
D 6.10 

 
(Tillagd) 

Beslut om mottagande av 
ungdomar utanför 

samverkansområdet som 
uppfyller behörighetsvillkoren 

för respektive utbildning inom 
programinriktat val för enskild, 
yrkesintroduktion för enskild 

samt individuellt alternativ och 
språkintroduktion. 

 
SL 17:21 

 
 

        Bitr. 
rektor 

 
 

 D 8.2 och 8.5 Gymnasieskola – ersättningar – nytt avsnitt 

och tillagda punkter samt utgående av punkter 

Frågor som berör ersättningar i gymnasieskolan har också fått en egen 

rubrik för tydlighetens skull. Punkt D 8.2 har ersatt de tidigare 

punkterna 4.14 och 4.23. Orsaken till detta är att ersättningar utöver 

ordinarie grundbelopp vid offentliga gymnasieskolor regleras genom 

överenskommelser, inte genom ansökan om tilläggsbelopp.  

Punkt D 8.5 rör beslut om ersättning för gymnasieelever som går ett 

fjärde år och har tillkommit då den inte finns i nuvarande 

delegationsordning.  

Punkt 4.21 om tilläggsbelopp för elev på preparandautbildning i 

fristående gymnasieskola har utgått, då paragrafen har utgått ur 

skollagen. 

 

D 8.2 
 

(Tidigare 

4.14 och 
4.23) 

 

Ingå överenskommelse om 

interkommunal ersättning för 
elev vid offentlig 
gymnasieskola avseende 

specialanpassade utbildningar 
eller ersättningen utöver 

ordinarie grundbelopp. 

 

SL 16:50-51 
 

 

 
       Utbch 
 

  

 
D 8.5 

 
(Tillagd) 

Beslut om ersättning när eleven 
går förlängd utbildning. 

 
SL 16:37,50 

 

      
       Utbch 

 
x 
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4.14 Tilläggsbelopp för elev 

på nationellt program i 

kommunens 

gymnasieskola eller 

inom 

samverkansområde 

Chef Rt   

4.21 Tilläggsbelopp för elev 

på preparandutbildning 

i fristående 

gymnasieskola 

 
Chef Rt 

  
SL 17:34 

4.23 Tilläggsbelopp för elev 

på programinriktat 

individuellt val eller 

yrkesintroduktion inom 

samverkansområde 

Chef Rt   

 D. 9.3 och 9.6 Gymnasiesärskolan – tillagda punkter samt 

utgående av punkter 

Punkt D. 9.3 har tillkommit då verksamheten ser ett behov av 

delegering i frågan. Punkt D 9.6 har ersatt nuvarande punkt 4.41. 

Orsaken till detta är att ersättningar utöver ordinarie grundbelopp vid 

offentliga gymnasieskolor regleras genom överenskommelser, inte 

genom ansökan om tilläggsbelopp.  Punkt 4.39 om tillfälliga 

skolskjutsbeslut har utgått då detta inte förekommer. 

 

D 9.3 
 

(Tillagd) 
 
 

Yttrande från elevens 

hemkommun vid elevens val att 
läsa gymnasiesärskola i annan 

kommun. 

 

SL 19:41  

  

           

        Ench 

 

 
     D 9.6 

 
 

(Tidigare 

4.41) 
 

Ingå överenskommelse om 
interkommunal ersättning för 

elev vid offentlig 
gymnasiesärskola avseende 
specialanpassade utbildningar 

eller ersättningen utöver 
ordinarie grundbelopp. 

 

 
SL 19:43-44 

 

 

         Ench  

 

 

4.41 
 

Tilläggsbelopp för elev i 

gymnasiesärskola inom 

samverkansområde 

Chef Rt   
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4.39 Skolskjuts vid tillfälliga beslut Kcchef    

 D 10.3, D.10-11 Kommunal vuxenutbildning (komvux) – 

tillagda punkter och utgående av punkter 

I avsnittet kommunal vuxenutbildning har tre punkter lagts till då 

verksamheten har sett ett behov. 

 

D 10.3 
 

(Tillagd) 

Yttrande från elevens 

hemkommun om huruvida 
hemkommunen bedömer att den 
sökande har rätt att delta i 

utbildning, vid begäran från 
elev att gå vuxenutbildning på 

grundläggande nivå eller 
särskild vuxenutbildning på 
grundläggande nivå i annan 

kommun. 
 

 

 
SL 20:21 

 

 
Rektor 

 

 

 

 

D 10.10 
 

(Tillagd) 

Beslut om att 

undervisningstiden för 
utbildning i SFI ska minska.  

 

    
   SL 20:24 

 

 

 
Rektor 

 

 

 

 

D 10.11 
 

(Tillagd) 

 

Beslut om behörighet att 

delta i utbildning i 
folkhögskola som motsvarar 
kommunal vuxenutbildning i 

SFI.   

 

SL 24:14 

   

 
Rektor 

 

 

 Nya formuleringar 

I arbetet med att efterlikna Kommunstyrelsens struktur har även 

formuleringar av delegationspunkterna justerats från nuvarande 

delegationsordning till det nya förslaget. Flera av Kommunstyrelsens 

beskrivningar är mer heltäckande än de formuleringar som finns i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning och i 

det nya förslaget har Kommunstyrelsens formuleringar använts för att 

förtydliga delegationspunkternas innebörd. Ett annat syfte med att 

efterlikna formuleringarna i Kommunstyrelsens delegationsordning är 

att det ska bli enkelt att jämföra de båda dokumenten sinsemellan. 

 Ändrad delegat 

I några punkter finns förslag på förändring av delegat. När så är fallet är detta 

färgmarkerat i det nya förslaget till delegationsordning. 
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Vad innebär förändringarna? 

Som framkommer i texten i den nya delegationsordningen är 

gränsdragningen mellan delegation och verkställighet inte alltid klar. 

Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegation är att det 

föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra 

vissa egna överväganden. Behörigheten att fatta beslut kan dessutom 

vara delegerad på andra sätt än genom en delegationsordning. Den 

behörigheten kan framgå av instruktioner eller 

befattningsbeskrivningar. Chefer behöver dagligen fatta beslut med 

alternativa lösningar och göra egna överväganden. Dessa beslut fattas 

inte främst genom en behörighet som cheferna fått via 

delegationsordningar utan med stöd av en befattningsbeskrivning eller 

liknande avtal där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet. 

De tillägg som föreslagits i en ny version av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens delegationsordning är tänkta att bidra med 

ytterligare tydlighet om vem som har mandat att fatta dessa beslut. 

Besluten har hittills bedömts ingå i chefernas uppdrag för att uppnå 

nämndens mål med verksamheterna. 

De punkter och de avsnitt som föreslås tas bort från 

delegationsordningen är antingen inte nödvändiga, eller regleras redan 

av andra styrdokument vilket är anledningen till att de inte behövs i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. 

Således medför förslaget inte någon större förändring i praktiken. Det 

bidrar dock till tydlighet, minskad risk för missförstånd samt en 

trygghet för cheferna att de har nämndens förtroende i frågorna. 

Barnperspektiv 

Alla åtgärder för att effektivisera beslutsprocesser inom kommunen 

har en positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som 

barn. Det innebär att skattepengar används mer effektivt och att 

pengarna räcker till fler saker. Att ha effektiva och rättssäkra 

processer inom ramen för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens 

verksamhetsområde skapar det goda klimat som krävs för att 

kommunen ska kunna jobba mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro 

där alla invånare, barn som vuxna, ges förutsättningar för goda 

livsvillkor. 
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1. Allmänt om delegationsbeslut i
Upplands-Bro kommun

1.1 Delegationsordning

I Upplands-Bro kommun har kommunst yre lse ns och de olika nämndernas
ansvarsområde n fastställts i reglemente n antagna av kommunfull mäk t ige.
Regleme nte na bestämmer inom vilka verksamhetso mråde n som kommunst yre lse n och
respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska skäl har
lagstift are n ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av
kommuns t yre lse n eller av de olika nämnder na. En sådan hantering skulle leda till
många och väldigt långa nämndsamma nt räde n. Det har därför förts in bestämme lser i
kommuna lla ge n (2017:725), KL, om möjlighet för kommuns t yre lse n eller nämnd att
delegera beslutanderä tte n. En delegatio nso rd ning innehå ller beslut om delegering av
ärendetyper.

1.2 Vilka kan få delegation?
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL.

1.3 Vad kan inte delegeras (Ny formulering av detta stycke)
Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäk t ige i ärenden av princip ie l l beskaffenhe t eller
annars av större vikt för kommune n. Princip ie lla beslut är generellt sett beslut där det
politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamhete n är kontroversie ll eller inte
tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt sett sådana som har stor
ekonomisk betydelse för kommune n. Gränsdragni nge n kan vara svår att göra.

Beslutander ätt e n får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden:

1. Ärenden som avser verksamhete ns mål, inrikt ning, omfattning eller kvalitet,
det vill säga ärenden av princip ie ll natur.

2. Framställni ngar eller yttranden till fullmäkt i ge liksom yttranden med anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäkt i ge har överklagats.

3. Ärenden som rör myndighets utö vning mot enskilda, om deär av princip ie ll
beskaffenhe t eller annars av större vikt.

4. Ärenden som väckts genom medborgarförs la g och som lämnats över till
nämnden.

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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1.4 Delegationsbeslut

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunkt io n. Beslut med stöd av delegatio n är
juridiskt sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir
därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i
efterhand ändra beslutet.

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderät te n. Detta kan göras generellt för
en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan
också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta
över ärendet. Ett sådant föregripa nde bör dock endast ske i ett ärende som nämnden
anser vara av princip ie l l beskaffenhet.

Saknas be s luts punkt i de le gations ordninge n? (s is ta me ninge n tillagd i de tta s tycke )
Om du inte hittar den beslutspunk t som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det
betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. Ibland kan det även stå i
delegatio nsord ni nge n att vissa beslut ska beslutas i nämnd. Detta har gjorts i fall där
det ansetts otydligt vad som gäller.

Unde rte cknande av de le gations be s lut (tillagt s tycke )
Det finns ingen reglering i förvalt nings la ge n (2017:900) eller i
myndighet s föro rd ninge n (2007:515) om att myndighete ns beslut ska vara fysiskt
undertecknade av beslutsfa tta re n. I den nya förvalt nings la ge n som trädde i kraft 1 juli
2018 finns dessutom en bestämmelse om att beslutsfat ta nde kan ske automatis erat för
att skapa förutsätt ninga r för utveckling av den digita la förvalt ninge n.
Delegatio nsb es lutet behöver därför inte vara undertecknat. Delegaten får gör en
bedömning i varje enskilt fall om beslutet ska undertecknas eller inte.

1.5 Vidaredelegation (tillagt stycke)
Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelege ra sin beslutanderätt till
annan anställd. En sådan vidaredele gat io n kan redovisas direkt i delegatio nso rd ninge n
eller i en särskild förteckning. Samtliga delegationso rd ninga r och listor över
vidaredele gat io n finns påkommune ns externa webbsida där författni ngssa m linge n och
övriga styrdokument är samlade.

1.6 Ersättare för delegat (Ny formulering av detta stycke)

Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderät te n av en ersättare. Med laga förfall
avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester,
tjänstled ighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den som innehar funkt io n som
ersättare har samma delegatio n som den person som ersätts, vikarie för handläggare
har samma delegation som den som innehar tills vid area ns tä ll ning som handläggare.

Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderät t av delegatens närmsta chef.

1.7 I samråd (sista meningen tillagd i detta stycke)
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått
med aktuell befattnings ha va re enligt delegatio nso rd ninge n. Samråd ska dokumenteras
på lämpligt sätt.
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1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden (Ny formulering av detta stycke)

Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsb es lut ska anmälas till den.
Beslut som inte anmäls ska protokollfö ras särskilt, om beslutet får överklagas enligt
bestämmelser na i 13 kap. kommuna lla ge n.

1.9 Ren verkställighet (Ny formulering och kompletterande text i detta stycke)
Med ren verkställighe t avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstema nne ns dagliga
arbete.

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som
grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständ iga
bedömningar är inte beslut i kommuna lla ge ns mening. Det kan exempelvis vara
tillä mp ni ng av taxa som kommunf ullmäkt i ge antagit eller att revidera ett dokument
med aktuella hänvis ningar till lagar som har ändrats. Beslut till följd av
arbetslednings rät te n är inte heller att betrakta som delegatio nsbes l ut. Vissa beslut
inom budgetram kan vara att betrakta som verkställi ghet. Gränsdragni nge n mellan
delegatio n och verkställighe t är dock inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut
som är föremål för delegation är att det föreligger alternat iva lösningar och att
beslutsfat tare n måste göra vissa egna övervägande n inför sitt beslut.

Behörighete n att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en
delegatio nsord ni ng. Behörighe te n kan framgå av instrukt io ner eller
befattningsbesk r ivni ngar1, exempelvis chefer fattar många olika beslut daglige n, beslut
där det föreligger alternat iva lösningar och där chefen alltså måste göra vissa egna
övervägande n. Sådana beslut fattar chefen främst inte genom behörighe t i
delegatio nsord ni nge n utan med stöd av en befattningsbesk r ivni ng eller liknande avtal
där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet. Delegatio ne n kan också ges i ett särskilt
beslut som tas av nämnden.

Den tjänsteman som skaavgöra om ett beslut är verkställighe t eller delegatio n behöver
själv göra en bedömning i den aktuella situatio ne n. Vad finns det för grund för beslutet
som ska fattas? Baseras det på vad som står i en delegationsord ning eller en rutin
beslutad av fullmäk t ige? Ingår uppgifte n bland sådant som räknas upp som
verkställi ghet i det här dokumentet? Bedömninge n kan vara svår att göra men
sannolik he te n för att det blir rätt ökar om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut
för sig själv och för andra.

De le gations be s lut Ve rks tällighe t

Självständ ig bedömning Följer principer, ramar, riktlinjer

Pådelegation Följer en befattning

Kan överklagas Kan inte överklagas

1 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vis s a bes lut bas erat på en befattnings bes krivning. Chefs ins truktionen ans ågs
tillräckligt precis erad i dettaavs eende.Enligt Högs taförvaltnings doms tolens mening finns i princip inget hinder mot att
delegation kan s ke genom till exempel en befattnings bes krivning eller en chefs ins truktion.
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Rena verkställighetsbe s lut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara lämpligt att
dokumentera besluten på annat sätt.

1.10 Överklagan av beslut – allmänt (Ny formulering och kompletterande text i
detta stycke)

Delegatio nsb es lut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt
som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antinge n
genom laglighe tsprö vni ng eller genom förvaltni ngsbes vä r (För mer infor mat io n om
hur beslut kan överklagas, se anslagsta vla n på kommune ns hemsida).

Vissa åtgärder, som inte i sig utgör beslut som kan överklagas, kan kräva en
självständ ig bedömning. Ett sådant exempel är att skriva ett yttrande och skicka
yttrandet till berörd mottagare. Själva framtaga nde t av yttrandet innebär en
självständ ig bedömning och utgör därför ett delegationsb es lut, även om inte alla
yttranden kan överklagas.

Vissa beslut som ordförande fattar, exempelvis beslut om protokollför i ng, kallelse till
nämndsamma nt räde n, agerande i ordnings frå gor, beslut om jäv med mera är i regel
inte överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar under ett sammanträde
prövas genom att det beslut som nämnden har fattat överklagas. Vid prövninge n av
beslutet kan domstolen även pröva frågor om själva handläggninge n, som hör ihop
med nämndbeslute t.

Överklagandet ide n är ofta tre veckor men det finns beslut som har kortare
överklagande t id, t. ex. i upphandlings äre nde n. Om beslutet riktar sig till en enskild ska
denne i själva beslutet upplysas om hur hen kan överklaga beslutet.

1.11 Brådskande beslut
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 §
KL, om ordförande givit s denna delegatio n. Denna beslutanderä tt ska användas
restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammant räde
och innehå lla uppgift om att ärendet var brådskande. Möjlighete r na att delegera enligt
denna bestämme lse begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref.
74.

1.11.1 Beslut fattade på delegation (Kompletterande text i detta stycke)
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är såbrådskande att delegatens
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegatio ne n. En person
med högre befattning än delegaten inom samma verksamhetso mr åde, har alltid minst
samma behörighe t att fatta de beslut som delegaten har. Delegaten och dennes chef
ansvarar för att delegaten har den kunskap som krävs innan beslut fattas.

1.12 Omprövning av beslut
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefatta r också rätt att vidta rättelse/omprö vni ng
av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättni ngar som anges i 36 § respektive 37
§ FL.
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1.13 MBL-förhandling eller samråd

Delegat svarar i förekomma nde fall för att förhandli ngssk yld ighe t enligt
medbestämma nd e la ge n är uppfylld och att ingångna samverkansavta l med
personalorga nisa t io ne r na följs innan beslut fattas.

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden (Tillagt stycke)
Det är en skillnad mella n delegatio n med stöd av kommuna lla ge n och
fullmakts för hå l la nde n. En delegat har till skillnad från en person med fullmak t en
organställni ng medan användande av fullmakt begränsas till mera civilrät ts li ga
mella nha va nde n. I det första fallet rör det sig alltså om en tvåpartsrelat io n, medan det är
tre parter involve rade i en fullmak tss it uat io n. Beslut eller åtgärder som vidtas på grund
av en fullmakt kan heller inte bli föremål för laglighet sprö vning. Däremot kan talan
väckas i allmä n domstol.

En rättshandling som företas inom befogenhete n som en person med fullmakt har blir
bindande för huvudma nne n kommune n om motparten är i god tro. Som exempel på när
en kommun genom en skriftlig fullmak t företräds av en person med fullmakt kan
nämnas rättegångs full mak t för rättegångar eller förhandli ngar.

1.15 Om firmatecknare (Tillagt stycke)

Firmateckning är ett civilrät ts li gt begrepp som inte finns i kommuna lla ge n. Begreppet
regleras i aktiebolags la ge n (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska
föreninga r. Vem som företräder en kommun i avtalsrätts li ga eller andra sammanha ng
avgörs i stället av kommuna l la ge ns regler om beslutanderätt e ns fördelning i form av
delegering genom regleme nte n (från kommunf ullmäkt i ge till nämnd) och
delegatio nsord ni ngar (inom nämnden och dess förvaltni ng). För att underlätta
ärendehanter inge n har flera kommune r, trots att bestämme lser om firmateck nare saknas
i kommuna l la ge n, utsett särskilda firmate ck nare. I Upplands-Bro finns beslut från
kommuns t yre lse n om firmate ck nare, vilket också anges som ett krav i
kommuns t yre lse ns regleme nte. För att påvisa behörig firmate ck nare vid underskrift av
handlingar kan protokollsutdra ge t från beslutet om firmateck na re bifogas.

1.16 HR-ärenden (Tillagt stycke)
I Upplands-Bro kommun är det kommuns t yre lse n som är anställnings m ynd ighe t.
Därför är det endast kommunst yr e lse ns delegationsord ning som reglerar delegationsrä tt
gällande HR-frågor. Det innebär således att t.ex. anställning av personal inom andra
nämnders verksamhetso mråde n följer kommuns t yre lse ns delegatio nsord ni ng. Det
medför också att delegationsbes lut gällande HR-ärenden ska anmälas till
kommuns t yre lse ns sammanträden.

1.17 Delgivningsmottagare (Tillagt stycke)

Vilka funktio ner som får ta emot delgivni ng regleras i Regleme nte med gemensamma
bestämmelser för kommunst yre lse n och verksamhets nä mnde n i Upplands-Bro kommun.
Av 27 § framgår att delgivni ng med nämnden sker med ordföranden,
kommund irektö re n, kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. I bilaga
till denna delegatio nsord ni ng framgår vilka funkt io ner som får ta emot delgivni ng.
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2. Särskilt om
delegationsbeslut för
Gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden
2.1 Delegationer

Gymnas ie-och vuxenutb ild nings nä mnde n delegerar inom sitt verksamhetso mråde de
ärendegrupper som tas upp i denna delegations ord ning. Delegat är det organ eller den
befattnings ha va re som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid
respektive ärendegrupp.

Förkortningar definie ras i avsnitt 3.

Med avdelningsc he f avses närmsta chefsnivå under kontorschef. Person med högre befattning
kan fatta beslut som delegerats till person med lägre befattning.

Alla delegationsb es lut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsa mma nträde om inte annat
framgår av beslutet. (tillko mme n del av meninge n).

2.2 Förordnande av ersättare
När ersättare förordnas för befattnings ha vare som är delegat, övergår delegatio ne n på ersättaren.

2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion (tillagt stycke)
Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter , behöver utföra
annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande. Detta är vanligt då en chef är
frånvarande och någon medarbetare ersätter chefen under en tid. Detta kan hanteras på två sätt:

Tjäns te förrätta nde che f (tjf che f) (tillagt s tycke )

Tjänsteförrä tta nde chef kan utses vid ordinarie chefs tillfä l li ga frånvaro såsom semester,
tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrät ta nde chef utför löpande ärenden och har att "i
chefens anda" och enligt instrukt io n besluta i alla rutinäre nde n. Befogenhete n att fatta mer
princip ie lla beslut är vanlige n begränsad. Vanligt vis utgår inget lönetillä gg eller annan extra
ersättning för uppdraget som tjänsteförrä tta nde chef.

Tillförordna d che f (tf che f) (tillagt s tycke )

Tillfö rord nad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjänst under en längre period.
Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef som slutat eller under en
föräldraled i ghet. Den som är tillföro rd nad har samma befogenheter som en ordinarie
befattnings ha va re, och handlar på eget ansvar.

Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf chef.
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2.3 Jäv

2.3.1 Kontorschef
Är kontorschefe n jävig övertar gymnas ie-oc h vuxenutb i ld ni ngs nä mnd e ns ordförande
delegatio ner na.

2.3.2 Avdelningschefer
Är avdelningsc he f jävig övertar kontorschefe n delegationer na.

2.3.3 Övriga anställda
Avdelningsc he f övertar delegatione r till jävig delegat anställd inom respektive avdelning eller
enhet inom utbildningsko ntor et.

2.3.4 Gymnasie- och vuxenutbild nings näm nde n ordförande
Är gymnas ie-oc h vuxenutb i ld ni ngs nä mnd e ns ordförande jävig övertar gymnas ie-och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde ns vice ordförande delegationer na. Är även gymnas ie-och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde ns vice ordförande jävig övertar kontorschefe n delegatio ner na, med
undantag för delegatio n vid brådskande beslut i enlighe t med 6 kap 39 § KL.

2.4 Laga förfall
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare har
förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan gilt ig
frånvaro från anställning eller uppdraget.

2.5 Vidaredelegering (tillagt stycke)
Enligt 7 kap. 6 § KL får en nämnd överlåta åt en förvalt ningsc he f att i sin tur uppdra åt en annan
anställd inom kommune n att fatta beslutet. Utbildningsc he fe n har således rätt att vidaredele gera
sin beslutanderätt till annan anställd i den mån det framgår av delegationsord ninge n att så får
ske. När sådan vidaredeleger ing tillä mpas ska den redovisas i en upprättad delegatio ns list a för
gymnas ie-oc h vuxenutb i ld ni ngs nä m nde n. Alla vidaredele gat io nsbes l ut ska anmälans på samma
sätt som det ursprungl iga delegatio nsbe s lutet.
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3. Förkortningar
3.1 Funktioner

Avdch Avdelningsc he f (avser berörd avdelningsc he f) (Tilla gd)

Ench Enhetsche f

Kd Kommund irek tör

Utbch Utbildningsc he f (tillika kontorschef och skolchef)

Gvn au Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä mnde ns arbetsutskott

Gvn ordf Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä mnde ns ordförande

Gvn vordf Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä mnde ns 1 vice ordförande
(Tilla gd)

Uphch Upphandlingsc he f

Rektor Rektor

Bitr. rektor Biträdande rektor (Tilla gd)

3.2 Författningar (tillagd rubrik)

FL Förvaltnings la ge n (2017:900)

KL Kommuna lla ge n (2017:725)

SL Skollagen (2010:800)

GyF Gymnas ie fö rord ninge n (2010:2039)

OSL Offentli ghet- och sekretesslagen (2009:400)
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SkL Skadeståndslag (1972:207)

TF Tryckfrihe ts fö rord ni nge n (1949:105)

4. Delegationsordning för
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

A. Allmänna ärenden
Nr Äre nde Lagrum

m.m.
De le gat
(lägs ta)

Får
vidare-
de le ge ras

1. Föra kommune ns talan, uts e s kilje man, utfärda fullmakt, unde rte ckna handlinga r,
avtal m.m.

A 1.1

(Tidigar e
1.12)

Utfärdande av fullmakt att föra
kommune ns talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid
förättninga r av skilda slag gällande
ärenden inom nämndens
verksamhetso mråde.

Gvn ordf
eller Utbch
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A 1.3

(Tidigar e
3.5)

Underteckna avtal inom den löpande
förvalt ninge n inom nämndens
verksamhetso mråde som inte kräver
firmateck na re eller utge behörighet att
teckna sådana avtal.

Utbch
x

A 1.4

(Tilla gd)

Polisanmä la n av brott inom nämndens
verksamhetso mråde.

Avdch

2. Skade s tånd

A 2.1

(Tidigar e
2.5)

Beslut om skadestånd som orsakats inom
ramen för Gymnasie-och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde ns verksamhet,
där beloppet överstiger 3 prisbasbelopp.

SkL Gvn au

A 2.2

(Tidigar e
2.5)

Beslut om skadestånd som orsakats
inom ramen för Gymnasie-oc h
vuxenutb ild ni ngs nä m nde ns
verksamhet, där beloppet uppgår till
högst 3 prisbasbelopp.

SkL Utbch x

3. Allmän handling

A 3.1
Beslut att helt eller delvis avslå
enskilds begäran om utlämna nde av
handling eller uppgift ur handling eller
beslut att lämna ut handling med

TF

OSL

Respektive
avdelnings

-chef
beslutar
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(Tidigar e
1.2)

förbehåll som inskränker enskildes rätt
att röja innehå llet eller annars förfoga
över handlinge n.

om de
handlingar
de ansvarar

för.

A 3.2

(Tilla gd)

Beslut om att avslå enskilds begäran om
att själv få använda tekniska hjälpmede l
för automatiserad behandling som
myndighet e n förfogar över för att ta del
av upptagninga r för automatis erad
behandling.

6 kap. 6 §
OSL

Respektive
avdelnings

-chef
beslutar
om de

handlingar
de ansvarar

för.

A 3.3

(Tilla gd)

Beslut om avvikelser från att ta ut
avgifte r för avskrifte r eller kopior av
allmä nna handlingar i de fall det
föreligger särskilda skäl.

Gällande
taxa för
kopior av
allmä nna
handlingar i
Upplands-
Bro
kommun.

Respektive
avdelnings

-chef
beslutar
om de

handlingar
de ansvarar

för.

4. Rätts tids prövning, avvis ning av öve rklagande m.m

A 4.1

(Tilla gd)

Beslut om att avvisa överklagande av
kommunful lmäkt i ges beslut om ärenden
inom nämndens verksamhetso mråde,
samt överklagande av gymnas ie- och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde ns eller dess
utskotts beslut.

45 § FL Utbch

A 4.2
Beslut att avvisa överklagande av
beslut som har fattats av delegat. 45 § FL

Delegat i
ursprungs
-beslutet
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(Tilla gd)

A 4.3

(Tidigar e
1.6 och

1.7)

Beslut om omprövning och
rättelse av beslut som har fattats
av delegat.

37 - 39 §§
FL

Delegat i
ursprungs
beslutet

A 4.4

(Tilla gd)

Yttrande till överinstans i
överklagat ärende där beslut
fattats av delegat.

Närmaste
chef till
delegat i
ursprungs
-beslutet

5. Pe rs onuppgifts be ha ndl i ng

A 5.1

(Tidigar e
5.1)

Utse dataskyddsombud samt
ersättare till dataskyddsombudet.

Dataskydds-
förord ningen
(EU)
2016/679

Utbch

A 5.2

(Tidigar e
5.2)

Beslut om att ingå
personuppgiftsb iträd esa vta l.

Dataskydds-
förordninge n
(EU)
2016/679

Den som är
behörig att
ingå avtal
till vilket

ett person-
uppgifts-

biträdesavt
-al bifogas
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A 5.3

(Tidigar e
5.4)

Beslut om att helt eller delvis avslå
begäran från en registrerad om att
få infor ma t io n om huruvida
personuppgifter som rör hen håller
på att behandlas, få tillgå ng till
personuppgifter na och infor mat io n
om ändamål m.m. med
behandlinge n (”rätt till
infor mat io n”).

Artikel 15
dataskydds-
förord ningen
(EU)
2016/679

Avdch

A 5.4

(Tidigar e
5.5)

Beslut om att helt eller delvis avslå
den registrerades begäran om att få
felaktiga personuppgifter som rör
hen rättade eller ofullstä nd i ga
personuppgifter kompletterade (”rätt
till rättelse”).

Artikel 16
dataskydds-
förord ningen
(EU)
2016/679

Avdch

A 5.5

(Tidigar e
5.6)

Beslut om att helt eller delvis
avslå den registrerades begäran
om att få sina personuppgifter
raderade (”rätt till radering”).

Artikel 17
dataskydds-
förord ningen
(EU)
2016/679

Avdch

A 5.6

(Tidigar e
5.7)

Beslut om att helt eller delvis avslå den
registrerades begäran om att begränsa
personuppgiftsbe ha nd l ing (”rätt till
begränsning av behandling”).

Artikel 18
dataskydds-
förord ningen
(EU)
2016/679

Avdch

A 5.7

(Tidigar e
5.9)

Beslut om att helt eller delvis avslå
den registrerades begäran om att få ut
de personuppgifter som rör hen samt
överföra dessa uppgifte r till annan
personuppgiftsa ns var ig
(”dataportabilitet ” ).

Artikel 20
dataskydds-
förord ningen
(EU)
2016/679

Avdch

A 5.8
Beslut om att fortsätta behandling av
personuppgifter, trots den registrerades

Artikel 21
dataskydds-
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 17 av 36

(Tidigar e
5.10)

invänd ningar, på grund av att
kommune ns berättigade skäl för
behandlinge n väger tyngre än den
registrerades intressen, rättigheter och
friheter eller i de fall det sker för
fastställa nde, utövande eller försvar av
rättsliga anspråk (”rätt att göra
invänd ningar ” ).

förord
ninge n (EU)
2016/679 Avdch

6. Yttrande n, re mis s e r m.m

A 6.1

(Tidigar e
1.9)

Första yttrande i fråga om anmälni ngar
till Skolinspekt io ne n/ Ba r n-och
elevombude t eller till andramyndighe ter.

Gvnau

A 6.2

(Tidigar e
1.10)

Vidare yttrande, kommunic er inga r,
kompletter ingar, begäran om handlingar
till Skolinspekt io ne n/ Ba r n-och
elevombude t eller till andra myndighe ter

Utbch x

A 6.3

(Tidigar e
1.11)

Yttranden till Skolinspekt io ne n
avseende regelbunde n tills yn och
kvalitets gra nsk ning Utbch x
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 18 av 36

A 6.4

(Tidigar e
1.14)

Beslut att avstå från att svara på remiss
som har skickats från staten, region,
kommunfö rb und, annan kommun eller
annan nämnd i kommune n eller liknande
organ.

Utbch

7. Övrigt

A 7.1

(Tidigar e
2.1)

Besluta om kontorsint er n
organisator isk kontorsstruktur.

Utbch

A 7.2

(Tidigar e
1.1)

Besluta i brådskande ärenden som
inte kan avvakta till nästa
nämndsamma nt räde.

6 kap 39 §
KL
Möjlighete r n
a att
delegera
enligt
denna
bestämmelse
begränsas
inte av 6 kap
38 § 1–4, se
närmare
HFD 2016
ref. 74.

Gvn ordf

A 7.3

(Tidigar e
2.9)

Beslut om resor utanför EU eller utanför
Norden för Gymnasie- och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde ns ordförande.

Enligt
resepolicy

Gvn au



13 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - GVN 22/0038-1 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden : GVN Förslag till revidering av delegationsordning 2022

Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 19 av 36

A 7.4

(Tidigar e
2.9)

Beslut om resor utanför EU eller utanför
Norden för övriga förtroendeva lda.

Enligt
resepolicy

Gvn ordf

A 7.5

(Tidigar e
2.9)

Beslut omresor utanför EU eller utanför
Norden för personal inom
tjänstemannao r ga nisat io ne n.

Enligt
resepolicy

Utbch

A 7.6

(Tidigar e
2.9)

Beslut omresor utanför EU eller utanför
Norden för Utbildningschefen.

Kd

A 7.7

(Tidigar e
1.8)

Anta dokumenthanter ingsp la n. Beslut om
gallr ing och
bevaring av
handlingar
ska framgå
av
dokument-
hanteringsp l
an.

Utbch

A 7.8

(Tilla gd)

Anta gemensamma styrdokument som
inte är av principie ll natur eller större
vikt inom nämndens
verksamhetso mråde.

Utbch

A 7.9

(Tidigar e
1.3)

Förtroendevaldas deltagande i kurser,
konferenser och dyl.

Utbch
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 20 av 36

A 7.10

(Tidigar e
1.4)

Nämndens ordförandes deltagande i
kurser, konferenser och dyl.

Gvn vordf i
samråd med

Utbch

B. Ekonomiska ärenden

Nr Äre nde Lagrum
m.m.

De le gat
(lägs ta)

Får
vidare-
de le ge ras

1. Ekonomis ka äre nde n

B 1

(Tidigar e
3.2 )

Bifall/a vs la g på ersättningsa nspråk som
faller utanför kommune ns
ansvarsförsäkr i ng samt godkännande av
ersättning från försäkringsbo la g. Gäller
inom nämndens verksamhetso mråde.

Utbch

B 2

(Tidigar e
3.1)

Utse beslutsattes ta nte r och ersättare
inom utbildni ngsko nto ret.

Utbch

B 3

(Tidigar e
3.3)

Försäljning av lös egendom inom
gymnas ie- och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde ns
ansvarsområde inom ramen för
kommune ns invester ingspo lic y.

Utbch
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 21 av 36

B 5

(Tidigar e
3.6)

Ansökninga r om EU-bidrag, statsbidrag
och andra likvärdiga bidrag för
gymnas ie sko la n och
gymnas ie särsko la n. Delegatio ne n
innefat tar behörighe t att underteckna
ansökan om sådant bidrag.

Utbch x

B 6

(Tidigar e
3.6)

Ansökninga r om EU-bidrag, statsbidrag
och andra likvärdiga bidrag för
vuxenutb ild ni nge n. Delegatio ne n
innefat tar behörighe t att underteckna
ansökan om sådant bidrag.

Utbch x

C. Upphandling
Nr Äre nde Lagrum

m.m.
De le gat
(lägs ta)

Får
vidare-

de le ge ras

1. Upphandli ngs äre nde n

C 1
Beslut om deltagande i upphandling
som har genomför ts eller kommer att
genomföra s av annan
myndighet /or ga nisa t io n med ett
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.

Gäller alla
typer av
upphandlin
gar
(ramavtal/ u
ppdrag
/varor/
koncession)

Utbch
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 22 av 36

som enbart
avser den
egna
nämnden.

C 2
Beslut om deltagande i upphandling
som har genomför ts eller kommer att
genomföra s av annan
myndighet /or ga nisa t io n eller beslut om
att genomföra upphandling tills a mma ns
med andra upphandla nde
myndighet er/o r ga nis at io ner med ett
totalt kontraktsvärde över 5 mnkr.

Gäller alla
typer av
upphandlin
gar
(ramavtal/ u
ppdrag
/varor/
koncession)
som enbart
avser den
egna
nämnden.

Uphch i
samråd

med
Utbchef

C 3
Besluta att godkänna
upphandlingsdok ume nt för upphandling
med ett totalt kontraktsvärde mellan 0,5
mnkr. och 5 mnkr.

Gäller alla
typer av
upphandling
ar
(ramavtal/u
ppdrag
/ tjänste-
koncession)
som enbart
avser den
egna
nämnden.

Utbch
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 23 av 36

C 4
Godkänna upphandlingsdok ume nt för
upphandling av entreprenad gällande
bygg, anläggning eller mark med ett
totalt kontraktsvärde under 45 mnkr.

Avser
entreprenad
-
upphandlin
gar som
enbart
avser den
egna
nämnden.
Gäller ej
tjänste-
/drifts-
entreprenad
er

Utbch

C 5
Godkänna upphandlingsdok ume nt för
kontors-
/nämndspec ifik upphandling
med ett totalt kontraktsvärde
över 5 mnkr.

Nämnden

C 6
Beslut att inte lämna ut allmä nna
handlingar eller att lämna ut handlingar
med förbehåll i pågående
upphandlingsä re nde n

OSL 19
Kap. 3 §,
31 kap 16
§

Uphch

C 7
Rätt att avge yttrande i överprövning
av upphandlingsä re nde i mål, vid
domstol eller annan myndighe t.
Gäller även rätt att anlita ombud för
sådan talan. Delegatio ne n omfattar
även att ta ställning till om beslut eller
dom ska överklagas.

Uphch
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 24 av 36

C 8
Besluta om tillde l ningsbes lut eller att
avbryta upphandling, för upphandling
med ett totalt kontraktsvärde upp till 0.5
mnkr.

Ench

C 9
Besluta om tillde l ningsbes lut eller att
avbryta upphandling med ett totalt
kontraktsvärde över 0.5 mnkr.

Gäller alla
typer av
upphandling
ar
(ramavtal/u
ppdrag
/varor/
tjänstekonce
ssion).

Uphch

C 10
Besluta om tillde l ningsbes lut eller
avbryta upphandling av entreprenad
gällande bygg, anläggning eller mark
med kontraktsvärde under 45 milj kr.

Uphch i samråd
med Utbchef
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 25 av 36

C 11
Rätt att teckna avtal efter kontors-
/nämndspec ifik upphandling med ett
kontraktsvärde över 0.5 mkr

Alla typer
av avtal.

Utbch

C 12
Rätt att besluta om avrop med värde
överstiga nde 4 basbelopp från gälla nde
ramavtal inom årligen beslutad budget
samt hantera utlämning av handlinga r
och sekretessbeslut relaterade till
sådana avrop.

Avrop
utifrå n
gällande
ramavtal
understiga n
de fyra
basbelopp
betraktas
som
verkställi gh
etsbeslut.

Ench x

D. Verksamhetsspecifika ärenden inom gymnasie-och
vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde

Nr Äre nde Lagrum
m.m.

De le gat
(lägs ta)

Får
vidare-
de le ge ras

1. Huvudmän och ans vars förde lninga r
D 1.1

(Tidigar e
4.1)

Beslut om att använda lärare som
saknar föreskrive n utbildning i mer än
sex månader.

SL 2:19 Rektor
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 26 av 36

2. Trygghe t och s tudie ro

D 2.1

(Tidigar e
4.2)

Beslut om avstängni ng av elev i de
frivilli ga skolformer na. SL 5:19-20 GVNau

D 2.2

(Tidigar e
4.3)

Beslut om avstängni ng av elev från
utbildni ng med praktiska inslag. SL 5:19-20 GVNau

3. Åtgärde r mot kränkande be handling

D 3.1

(Tidigar e
4.4)

Utreda uppgivna kränkningar,
trakasserier eller sexuella trakasserier. SL 6:10 Utbch x

4. Gymnas ie s kola – ge me ns amma be s tämme ls e r

D 4.1

(Tilla gd)

Beslut om elevresa /reseersättning enligt
beslutade riktlinjer.

Lag
(1991:1110)

om
kommuner na s
skyldighe t att
svara för vissa

elevresor.

Utbch x

D 4.2

(Tidigar e
4.6)

Beslut om ekonomiskt stöd till
inackordering. SL 15:32

Utbch
x
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 27 av 36

5. Gymnas ie s kola – be s tämme ls e r e ge n re gi (tillagd rubrik)

D 5.1

(Tidigar e
4.24)

Beslut om läsårstider
GyF 3:2 Utbch

D 5.2

(Tidigar e
4.5)

Beslut att eleverna ska hålla sig med
enstaka egna hjälpmede l. SL 15:17 Rektor

D 5.3

(Tidigar e
4.27)

Beslut om antal undervis nings t im ma r
för kurs, för gymnas iea rbete t samt
fördelning av undervis ningst ide n över
läsåret.

GyF 4:22 Rektor

D 5.4

(Tidigar e
4.25)

Beslut om programförd j up ning för varje
utbildni ng. GyF 4:6 Rektor

D 5.5

(Tidigar e
4.26)

Beslut om vilka kurser som ska
erbjudas som individ ue l lt val. GyF 4:7 Rektor
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 28 av 36

D 5.6

(Tidigar e
4.28)

Beslut om skolförlä ggni ng av
yrkesintrod ukt io n för elev. GyF 6:5 Bitr.

rektor

D 5.7

(Tidigar e
4.30)

Beslut om antal platser i fri kvot.
GyF 7:3 Rektor

D 5.8

(Tidigar e
4.33)

Beslut om byte av studieväg.
GyF 7:9 Bitr.

rektor

D 5.9

(Tidigar e
4.7)

Beslut om avvikelse från nationellt
program med anledning av särskilda
skäl.

SL 16:14 Bitr.
rektor

D 5.10

(Tidigar e
4.25)

Beslut om att utbild ning på natione llt
program får fördelas över längre tid än
tre år.

GyF 9:7 Bitr.
rektor

D 5.11
Beslut om minskad omfattning av
utbildni ng på introdukt io nsp ro gra m. SL 17:6 Bitr.

rektor
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 29 av 36

(Tidigar e
4.15)

D 5.12

(Tidigar e
4.16)

Beslut om plan för utbildninge n på
introdukt io nsp ro gra m. SL 17:7 Rektor

6. Gymnas ie s kola – antagning och mottagande till kommune ns e ge n gymnas ie s kola (tillagd
rubrik)

Byte av s tudieväg

D 6.1

(Tidigar e
4.31)

Preliminä rt och slutgilt igt beslut om
antagning GyF 7:7 Rektor

D 6.2

(Tidigar e
4.32)

Beslut om antagning efter utbildni nge ns
början GyF 7:8 Bitr.

rektor

D 6.3

(Tidigar e
4.34)

Beslut om återantagning av elev
GyF 7:10 Bitr.

rektor

D 6.4
Beslut om behörighe t och
mottagande till ett natione llt program SL 16:36 Bitr.

rektor
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 30 av 36

(Tidigar e
4.8)

D 6.5

(Tidigar e
4.9-10)

Beslut om mottagande till
natione lla program i första eller andra
hand under antagningsper iode n.

SL 16:43-
44

Utbch x

D 6.7

(Tidigar e
4.12)

Beslut om dispens i engelska
SL 16:32 Rektor

D 6.8

(Tidigar e
4.17)

Beslut om behörighe t och mottagande
till programinr ik tat individ ue llt val eller
yrkesintrod ukt io n som utformats för en
grupp elever.

SL 17:14 Rektor

D 6.9

(Tilla gd)

Bedömning av elevs språkkunskaper
inför mottagande till språkintrodukt io n
samt fortlöpande bedömning av elevens
kunskapsutveck l ing.

SL 17:14 a,
GyF 6:7

Bitr.
rektor

D 6.9

(Tidigar e
4.18)

Beslut om mottagande av andra behöriga
sökande än ungdomar från Upplands-
Bro/samverka nso mrådet till
programinr ik tat individ ue llt val eller
yrkesintrod ukt io n som utformats för en
grupp elever.

SL 17:19, 3
st

Rektor
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 31 av 36

D 6.10

(Tilla gd)

Beslut om mottagande av ungdomar
utanför samverkanso mrådet som
uppfylle r behörighets vi llkore n för
respektive utbildni ng inom
programinr ik tat val för enskild,
yrkesintrod ukt io n för enskild samt
individ ue l lt alternativ och
språkintrodukt io n.

SL 17:21 Bitr.
rektor

7. Gymnas ie s kola – yttrande vid e le vs be gäran att s tude ra i annan kommun (tillagd rubrik)

D 7.1

(Tidigar e
4.11)

Yttrande från elevens hemkommun
vid elevens val att läsa nationellt
program i annan kommun.

SL 16:48 Utbch x

8. Gymnas ie s kola – ers ättningar (tillagd rubrik)

D 8.1

(Tidigar e
4.20)

Ingå överenskomme lse om ersättning
för elev på introdukt io nspro gr a m vid
fristående skola.

SL 17:29
Utbch x

D 8.2

(Tidigar e
4.14 och

4.23)

Ingå överenskomme lse om
interkommuna l ersättning för elev vid
offent lig gymnas ie sko la avseende
specialanpassade utbild ninga r eller
ersättninge n utöver ordinarie
grundbelopp.

SL 16:50-
51 Utbch
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 32 av 36

D 8.3

(Tidigar e
4.13)

Beslut om tillä ggsbe lopp för elev på
natione llt program i fristående
gymnas ie sko la.

SL 16:52,
54 Ench

D 8.4

(Tidigar e
4.14 och

4.22)

Beslut om tillä ggsbe lopp för elev i
kommune ns gymnas iesko la.

Ench

D 8.5

(Tilla gd)

Beslut om ersättning när eleven går
förlängd utbild ning. SL 16:37,50

Utbch x

9. Gymnas ie s ärs kola

D 9.1

(Tidigar e
4.36)

Beslut om att en elev tillhör målgr uppe n
för gymnas iesä rsko la n. SL 18:15 Ench

D 9.2

(Tidigar e
4.37)

Beslut om att en elev inte längre tillhör
målgruppe n för gymnas ie särsko la n. SL 18:16 Ench
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 33 av 36

D 9.3

(Tilla gd)

Yttrande från elevens hemkommun vid
elevens val att läsa gymnas iesär sko la i
annan kommun.

SL 19:41 Ench

D 9.4

(Tidigar e
4.38)

Beslut om skolskjuts som behövs med
hänsyn till färdvägens längd,
trafikför hå l la nd e n, elevens
funktio ns nedsät t ning eller någon annan
särskild omständighet.

SL 18:30
Ench

D 9.6

(Tidigar e
4.41)

Ingå överenskomme lse om
interkommuna l ersättning för elev vid
offent lig gymnas iesärsko la avseende
specialanpassade utbild ninga r eller
ersättninge n utöver ordinarie
grundbelopp.

SL 19:43-44
Ench

D 9.7

(Tidigar e
4.40)

Beslut om tillä ggsbe lopp för elev i
fristående gymnas ie särsko la. SL 19:47 Ench

D 9.8

(Tidigar e
4.42)

Beslut om ekonomiskt stöd till
inackordering. SL 18:32 Ench
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 34 av 36

10. Kommunal vuxe nutbildning (komvux)

D 10.1

(Tidigar e
4.44)

Beslut om mottagande av elev till
vuxenutb ild ni ng på grundlä gga nde nivå
och särskild vuxenutb i ld ni ng på
grundlä gga nde nivå.

SL 20:13 Rektor

D 10.2

(Tidigar e
4.44)

Beslut om mottagande och antagning av
elev till vuxenutb ild ning på gymnas ia l
nivå och särskild vuxenutb i ld ning på
gymnas ia l nivå.

SL 20:22-23 Rektor

D 10.3

(Tilla gd)

Yttrande från elevens hemkommun om
huruvida hemkommune n bedömer att
den sökande har rätt att delta i
utbildni ng, vid begäran från elev att gå
vuxenutb ild ni ng på grundlä gga nde nivå
eller särskild vuxenutb ild ning på
grundlä gga nde nivå i annan kommun.

SL 20:14 Rektor

D 10.4

(Tidigar e
4.45)

Yttrande från elevens hemkommun om
huruvida hemkommune n åtar sig att
svara för kostnaderna för sökandes
utbildni ng, vid begäran från elev att gå
vuxenutb ild ni ng på gymnas ia l nivå eller
särskild vuxenutb i ld ni ng på gymnas ia l
nivå i annan kommun.

SL 20:21 Rektor

D 10.5

(Tidigar e
4.43)

Beslut om vilka natione lla kurser som
ges för vuxenutb ild ni ng.

Förordning
(2011:1108)

om
vuxenutb ild ni

ng 2:9

Rektor
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 35 av 36

D 10.6

(Tidigar e
4.46)

Beslut om upphörande av en elevs
vuxenutb ild ni ng samt beslut att på nytt
bereda utbildning.

SL 20:9 Rektor

D 10.7

(Tidigar e
4.48)

Beslut om att elev ska anskaffa
hjälpmede l på egen bekostnad. SL 20:7 Rektor

D 10.8

(Tidigar e
4.47)

Tillse att det finns platser för
arbetsplatsför la gd utbildning inom
vuxenutb ild ni ng samt tillse att lärandet
uppfylle r de krav som ställs på
utbildni nge n.

Förordning
(2011:1108)

om
vuxenutb ild ni

ng 2:27

Rektor

D 10.9

(Tidigar e
4.44)

Beslut om att person ska tas emot till
utbildni ng i svenska för invandrare
(SFI).

SL 20:33 Rektor

D 10.10

(Tilla gd)

Beslut om att undervis nings t ide n för
utbildni ng i SFI ska minska. SL 20:24 Rektor

D 10.11

(Tilla gd)

Beslut om behörighe t att delta i
utbildni ng i folkhögsko la som motsvarar
kommuna l vuxenutb ild ning i SFI.

SL 24:14 Rektor
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Gymnasie- och vuxenutbildningsn ämn den
delegationsordning

Sid 36 av 36
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BILAGA TILL
DELEGATIONSORDNING FÖR
GYMNASIE-OCH
VUXENUTBILDNINGSNÄM NDEN

1 (1)

Utbildningskontoret
Datum

2022-05-11

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

U
B
K
1
00
0,
v1
.1
,2
0
17
-0
3-1
6

Beh örig a d el g ivn in g smottag are för Gymn asie-
och vu xen u tb il d n in g sn ämnd ens räkn in g

Vem som har behörighe t att ta emot delgivni ng för nämnder i Upplands-Bro
kommuns räkning regleras i regleme nte med gemensamma bestämmels er för
den politiska organisat io ne n.

Enligt 27 § sker delgivning med nämnden med ordföranden, kommun-
direktören, kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

Utöver de funktio ner som finns uppräknade i 27 § har följande funktio ne r
behörighet att ta emot delgivning för Gymnas ie- och
vuxenutb ild ni ngs nä m nde ns räkning:

Avdelningsc he f
Enhetsche f
Registrator
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Upplands-Bro kommuns
författningssa mli ng

UBKFS2019:02
Ansvarigt politiskt organ

Gymnas ie- oc hvuxenutbildnings nämnden
Diarienummer

GVN 21/0002
Senast beslut ad
2021-09-23
Ansvarigprocessägare(tjänsteperson)

Utbildnings c hef

Delegationsordning för Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Beslutad av Gymnas ie- och vuxenutb ild nings nä m nde n den 23 september 2021.
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Delegationsordning för gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

1 Inledning – allmänt om delegations av beslut 
1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas ansvarsområden 
fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bestämmer vilka 
typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska 
skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av 
kommunstyrelsen eller av de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och 
väldigt långa nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen 
(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

 
1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får 
även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

 
1.3 Vad kan inte delegeras 
Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill 
säga ärenden av principiell natur. 

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. 
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5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 
1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är juridiskt 
sätt ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir därför jämställt 
med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 
Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en 
viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan också 
genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. 
Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av 
principiell beskaffenhet. 

 
Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 
Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det betyder 
att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. 

 
1.5 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall avses 
frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, tjänstledighet, 
längre resa, jäv eller liknande. 

 
Ersättaren regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den som 
vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av 
delegatens närmsta chef. 

 
1.6 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. 

 
1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka till nämnden 
och i vilken form återrapporteringen ska ske. Vanligast är att anmälan av delegationsbeslut 
sker till nämnden vid närmast påföljande nämndsammanträde. Finner delegaten att beslutet 
kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller föreligger andra skäl därtill ska beslutet 
anmälas omgående. 

 
Beslut som inte återrapporteras ska särskilt anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

 
1.8 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i personens dagliga arbete. 
Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som grundar 
sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga bedömningar är inte 
beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara tillämpning av taxa som 
kommunfullmäktige antagit. Beslut till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta 
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som delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar. 

 
Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden. 

 
1.9 Överklagan av beslut – allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket beslut som 
överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. Skrivelsen ska lämnas in till 
nämnden. 

 
1.9.1 Förvaltningsbesvär 
Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen (2017:900), FL. 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt FL får ett beslut 
överklagas av den som beslutet angår. Det krävs också att beslutet har gått honom eller henne 
emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. 

 
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av 
beslutet. 

 
1.9.2 Laglighetsprövning 
Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider sig mot någon lag eller författning, till 
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina 
befogenheter. 

 
Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens 
anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

 

1.10 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om 
ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. 
Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och innehålla 
uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse 
begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

 

1.10.1 Beslut fattade på delegation 

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen. 

 
1.11 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning av 
beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anses i 36 § respektive 37 § FL. 
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1.12 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

 
2 Angående gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning 

 
2.1 Delegationer 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegerar inom sitt verksamhetsområde de 
ärendegrupper som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den 
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs 
vid respektive ärendegrupp. 

 
Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

 
Med avdelningschef avses närmste chefsnivå under kontorschef. Med enhetschef avses 
närmste chefsnivå under avdelningschef. Person med högre befattning kan fatta beslut som 
delegerats till person med lägre befattning. 

 
Alla delegationsbeslut ska anmälas vid närmast påföljande nämndsammanträde. 

 
2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 
ersättaren. 

 
2.3 Jäv 
2.3.1 Kommundirektör 
Är kommundirektör jävig övertar ordföranden i gymnasie- och arbetslivsnämnden 
delegationerna. 

 

2.3.1 Kontorschef 
Är kontorschefen jävig övertar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande delegationerna. 

 
2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 
Är avdelningschef jävig övertar kontorschefen delegationerna. 
Är enhetschef jävig övertar avdelningschefen delegationerna. 

 

2.3.3 Övriga anställda 
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom 
respektive avdelning eller enhet inom gymnasie- och arbetslivskontoret. 

 
2.3.4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande 
Är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande jävig övertar gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens vice ordförande delegationerna. Är även gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden vice ordförande jävig övertar kontorschefen 
delegationerna, med  undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet med 6 
kap 39 § KL. 
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2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ersättare 
har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, eller annan 
giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

 
3 Förkortningar 

 
3.1 Funktioner 

 

Avdch vux Avdelningschef vuxenutbildning och 
arbetsmarknad 

 Ench  Enhetschef  

Kd  Kommundirektör  

Utbchef 

 

Utbildningschef 

GVN au Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
arbetsutskott 

 
GVN ordf Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande 

 

Chef Rt Chef för resursteamet 

Handl Handläggare 

Kcchef Chef för kontaktcenter 

Pch Personalchef 

Rektor Rektor 

Stchef Stabschef 

Utr Kvalificerad utredare 

Vcs Verksamhetschef skola 

Uphch Upphandlingschef 

 
4 Delegationsordning 

 

Ärende- 

grupp 

Ärendetyp Beslutande/D 

elegat 

Vidare- 

delegat 

Lagrum 

1. 1 Allmänna ärenden    
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1.1. Brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 

avvaktas 

Ordf  6 kap 39 § KL 
Möjligheterna 
att delegera 
enligt denna 
bestämmelse 
begränsas inte 
av 6 kap 38 § 
1–4, se 
närmare HFD 
2016 ref. 74. 

1.2. Vägran att lämna ut allmän handling eller utlämnande av 

sekretessbelagd handling samt utlämnande av handling 

med visst förbehåll 

Kd 

Utbchef 

 2 kap 14 § TF, 
6 kap 1-3 §§ 
OSL 

1.3. Förtroendevaldas deltagande i kurser/konferenser Ordf   

1.4. Ordförandens deltagande i kurser/konferenser GVNau   

1.5. Avvisa sent inkommet överklagande Kd 

Utbchef 

Avdch vux Bedömning 
att 
överklagande 
inkommit i 
rätt tid utgör 
ren 
verkställighet 

1.6. Rättelse av ett beslut enligt förvaltningslagen, fattat av 

delegat som innehåller uppenbar felaktighet till följd 

av skrivfel, räknefel eller något annat liknande 

förbiseende 

Delegat i 

ursprungsbe- 

slutet 

 36 § FL 

1.7. Omprövning av beslut och yttrande i överklagade 

ärenden där ursprungsbeslutet har fattats av delegat 
Delegat i 

ursprungsbe- 

slutet 

  

1.8. Arkivansvarig med rätt att fastställa 

dokumenthanteringsplaner för nämndens 

verksamhetsområden 

Kd 

Utbchef 

  

1.9. Första yttrande i fråga om anmälningar till  

Skolinspektionen/Barn-och elevombudet eller till andra 

myndigheter 

GVNau   

1.10. Vidare yttrande, kommuniceringar, kompletteringar, 

begäran om handlingar till Skolinspektionen/Barn-och 

elevombudet eller till andra myndigheter 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux  

1.11. Yttranden till Skolinspektionen avseende regelbunden 

tillsyn och kvalitetsgranskning 

Kd 

 
Utbchef 

  Avdch vux  

1.12. Föra talan och svara i ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol 

Kd  
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Utbchef 

 

1.13. Ta emot och underteckna delgivningskvitto för 
nämndens räkning 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux 6 kap 36 § KL 

1.14. Beslut om att inte besvara remiss från regeringskansliet 
eller statlig myndighet 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux  

 2 Personalärenden Beslutande/ 

delegat 

Vidare- 

delegation 

Lagrum 

2.1 Organisatorisk förvaltningsstruktur Kd  

 

Utbchef 

  

2.2 Organisation inom respektive enhet* 

För rektor och förskolechef gäller att rätten att fatta 

beslut om den inre organisationen följer av skollagen 

Echef   

2.3 Anställning av personal 

- Vid respektive enhet* 

 
- Enhetschefer 

 
* med beaktande av skollagens regler om lärare och 

förskollärare i 2 kap. 

 
Echef 

 
Utbchef 

Avdch vux 

  

2.4 Uppsägning p.g.a. arbetsbrist Kd 

Utbchef 

Pch  

2.5 Uppsägning eller omplacering p.g.a. särskilda skäl Kd 

Utbchef 

Pch  

2.6 Ansvara för arbetsmiljö och internkontroll 
- Övergripande kontorsnivå 

 

 
- Inom en enhet 

 
Kd 

Utbchef 

 
Echef 

  

2.7 Avstängning p.g.a. smittorisk Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux  

2.8 Skriftlig varning, avstängning och löneavdrag Kd 

Utbchef 

Pch  
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2.9 Besluta om resor utanför Sverige men inom EU och 

Norden för: 

- Nämndens ordförande 

 
- Övriga förtroendevalda 

 
- Kontorschef 

 
- All personal 

GVNau 

Ordf Kd 

Närmsta chef 

med 

personal- och 

budget- 

ansvar 

  

2.10 Resor utanför EU och Norden för: 

- Nämndens ordförande 

 
- Övriga förtroendevalda 

 
- Kontorschef 

 
All personal 

 
GVNau 
 
Ordf 

Kd 

Kd 
Utbchef 

  

 
 

Ärende- 
grupp 

Ärendetyp Beslutande 
/ delegat 

Vidare- 
delegat 

Lagrum 

 3 Ekonomiska ärenden    

3.1 Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och 

ersättare 

Kd 

Utbchef 

  

3.2 Ansökan om intern leasing upp till 500 000 kronor per 

objekt. 

Echef   

3.3 Ansöka om försäljning av materiel och inventarier i 

enlighet med kommunens investeringspolicy. 

Echef   

3.4 Försäkringsfrågor, ersättning vid stöld eller skada Echef   
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3.5 Teckna avtal och överenskommelser inom ramen för 

tilldelade medel 

- Kontorsövergripande 
 
 
 

- Enhetsspecifika 

- Kontorsövergripande 
 

 
- Enhetsspecifika 

 

Kd 

Utbchef 

 

Echef 

Kd 

Utbchef 
 

 
Echef 

  

3.6 Statsbidragsansökningar och ansökningar om bidrag Kd 

 

Utbchef 

Avdch vux 
 
 
 

 

3.7 Upprättande av skuldförbindelse med fristående 

verksamheter. 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux  
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Ärende- 
grupp 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Vidare- 
delegat 

Lagrum 

 4 Verksamhetsspecifika ärenden enligt 
skollag och förordningar 

   

 Huvudmän och ansvarsfördelningar    

4.1 Använda lärare som saknar föreskriven utbildning 

i mer än sex månader 

Rektor  SL 2:19 

 Trygghet och studiero    

4.2 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna GVNau  SL 5:17-18 

4.3 Avstängning av elev från viss utbildning med 

praktiska inslag 

GVNau  SL 5:19-20 

 Åtgärder mot k ränkande behandling    

4.4 Utreda uppgivna kränkningar, trakasserier eller 

sexuella trakasserier 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux 

 
Vcs 

SL 6:10 

 Gymnasieskolan, gemensamma bestämmelser    

4.5 Beslut att eleverna ska hålla sig med enstaka egna 

hjälpmedel 

Rektor  SL 15:17 

4.6 Ekonomiskt stöd till inackordering Handl  SL 15:32 

 Gymnasieskolan, utbildning på nationella program    

4.7 Avvikelse från nationellt program p.g.a. särskilda skäl för 

en elev 

Rektor  SL 16:14 

4.8 Behörighet och mottagande till ett nationellt 

program 

Rektor  
 

SL 16:36 

4.9 Mottagande till nationella program i första hand Rektor   SL 16:43-44 

4.10 Mottagande till nationella program i andra hand Rektor   SL 16:47 

4.11 Yttrande till annan kommun med anledning av 

mottagande av elev till nationellt program 

Rektor   SL 16:48 

4.12 Prövning av behörighet till ett nationellt program då 

sökanden saknar godkänt betyg i engelska 

Rektor  SL 16:32 

4.13 Tilläggsbelopp för elev på nationellt program i fristående 

gymnasieskola 

Chef Rt   SL 16:52, 54 

4.14 
 
 

Tilläggsbelopp för elev på nationellt program i 

kommunens gymnasieskola eller inom 

samverkansområde 

Chef Rt    
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 Gymnasieskolan, utbildning på introduktionsprogram    

4.15 Minskad omfattning av utbildning på 

introduktionsprogram 

Rektor  SL 17:6 

4.16 Plan för utbildningen på introduktionsprogram Rektor  SL 17:7 

4.17 Beslut om behörighet och mottagande till 

programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion 

som utformats för en grupp elever 

Rektor  SL 17:14 

4.20 Bidrag till fristående gymnasieskola för yrkesintroduktion, 

individuellt alternativ och språkintroduktion 

Handl  SL 17:29 

4.21 Tilläggsbelopp för elev på preparandutbildning i 

fristående gymnasieskola 

Chef Rt  SL 17:34 

4.22 
 
 

Tilläggsbelopp för elev på introduktionsprogram i  

kommunens gymnasieskola 

Chef Rt   

4.23 
 
 

Tilläggsbelopp för elev på programinriktat individuellt val  

eller yrkesintroduktion inom samverkansområde 

Chef Rt   

 Gymnasieskolan, beslut enligt gymnasieförordningen    

4.24 Läsårstider Utbchef  GyF 3:2 

4.25 Vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning Rektor  GyF 4:6 

4.26 Vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val Rektor  GyF 4:7 

4.27 Antalet undervisningstimmar för varje kurs och för 

gymnasiearbetet, samt fördelning av undervisningstiden 

över läsåren 

Rektor  GyF 4:22 

4.28 Skolförläggning av yrkesintroduktion för elev Rektor  GyF 6:5 

4.29 Bedömning av elevs språkkunskaper inför mottagande till 

språkintroduktion, samt fortlöpande bedömning av 

elevens kunskapsutveckling 

Rektor  GyF 6:7 

4.30 Antal platser i fri kvot Rektor  GyF 7:3 

4.31 Preliminärt och slutgiltigt beslut om antagning Rektor  GyF 7:7 

4.32 Antagning efter utbildningens början Rektor  GyF 7:8 

4.33 Byte av studieväg Rektor  GyF 7:9 

4.34 Återantagning av elev Rektor  GyF 7:10 

4.35 Förlängd undervisning Rektor  GyF 9:7 

 Gymnasiesärskolan    
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4.36 Beslut om att en elev tillhör målgruppen för 

gymnasiesärskolan 

Chef Rt  SL 18:5 

4.37 Beslut om att en elev inte längre tillhör målgruppen för 

gymnasiesärskolan 

Chef Rt  SL 18:6 

4.38 Skolskjuts som behövs med hänsyn till 

färdvägens längd, trafikförhållanden, 

elevens funktionsnedsättning eller någon 

annan särskild omständighet 

Chef Rt  SL 18:30 

4.39 Skolskjuts vid tillfälliga beslut Kcchef    

4.40 Tilläggsbelopp för elev i fristående 

gymnasiesärskola 

Chef Rt  SL 19:47 

4.41 
 
 

Tilläggsbelopp för elev i gymnasiesärskola inom 

samverkansområde 

Chef Rt   

4.42 Beslut om ekonomiskt stöd till 

inackordering 

Chef Rt  SL 18:32 

 Vuxenutbildning    

4.43 Beslut om vilka nationella kurser som ges för 

vuxenutbildning 

Rektor   

4.44 Beslut om mottagande och antagning av elever till 

- grundläggande vuxenutbildning, 

- gymnasial vuxenutbildning, 

- svenska för invandrare, 

- särskild utbildning för vuxna 

enligt skollagen. 

 
Rektor 

Rektor 

Rektor 

Rektor 

  

4.45 Bedömning gällande särskilda skäl om åtagande att stå 

för kostnader för elevs studier i annan kommun 

Rektor   

4.46 Beslut att elevs utbildning på kurs inom all  

vuxenutbildning ska upphöra samt beslut om att på nytt 

bereda utbildning. 

Rektor   

4.47 Ansvara för anskaffning av platser för arbetsplatsförlagd 

utbildning inom vuxenutbildning samt ansvar för att 

lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen 

Rektor   

4.48 Bestämma om böcker och andra lärverktyg, som varje 

elev inom vuxenutbildningen har för eget bruk och får 

behålla som sin egendom, ska anskaffas av elever själva 

eller erbjudas mot avgift. 

Rektor  SL 20:17 
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Ärende- 
grupp 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Vidare- 
delegat 

Lagrum 

 5 Dataskyddsförordningen    

5.1 Utse dataskyddsombud samt ersättare till  

dataskyddsombudet 

Kd   

5.2 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux  

5.3 Rätt att ta ut avgift för information Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 12.5 

5.4 Rätt till tillgång Kd 

  
   Utbchef 

Avdch vux Artikel 15 

5.5 Rätt till rättelse Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 16 

5.6 Rätt till radering Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 17 

5.7 Rätt till begränsning av behandling Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 18 

5.8 Om anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och 

begränsning 

Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 19 

5.9 Rätt till dataportabilitet Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 20 

5.10 Rätt att göra invändningar Kd 

 
Utbchef 

Avdch vux Artikel 21 

 
Ärende- 
grupp 

Ärendetyp Beslutande/ 
delegat 

Vidare- 
delegat 

Lagrum 

               6 Upphandling     

6.1 Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av 
annan myndighet/organisation med ett 
kontraktsvärde upp  till 5 mnkr. 

Utbchef  Gäller alla typer 
av 
upphandlingar 
(ramavtal 
/uppdrag 
/varor 
/koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 
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6.2 Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av 
annan myndighet/organisation eller beslut om att 
genomföra upphandling tillsammans med andra 
upphandlande myndigheter/organisationer med 
ett totalt kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Uphch i 
samråd med 
Utbchef 

 Gäller alla typer 
av 
upphandlingar 
(ramavtal 
/uppdrag 
/varor 
/koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 

6.3 Besluta att godkänna upphandlingsdokument för 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde mellan 
0,5 mnkr och 5 mnkr. 

Utbchef  Gäller alla typer 
av 
upphandlingar 
(ramavtal 
/uppdrag 
/tjänste- 
koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 

6.4  Godkänna upphandlingsdokument för 
upphandling av entreprenad gällande bygg, 
anläggning eller mark med ett totalt 
kontraktsvärde under 45 mnkr. 

Utbchef  Avser 
entreprenad- 
upphandlingar 
som enbart avser 
den egna 
nämnden. Gäller 
ej tjänste-/drifts- 
entreprenader 

6.5 Godkänna upphandlingsdokument för kontors-
/nämndspecifik upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Utbildnings-
nämnden 

  

6.6  Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar eller 
att lämna ut handlingar med förbehåll i pågående 
upphandlingsärenden. 

Uphch  OSL 19 Kap. 3 §, 

31 kap 16 §. 

6.7 Rätt att avge yttrande i överprövning av 
upphandlingsärende i mål, vid domstol eller 
annan myndighet. Gäller även rätt att anlita 
ombud för sådan talan. Delegationen 
omfattar även att ta ställning till om beslut 
eller dom ska överklagas. 

Uphch   

6.8 Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling, för upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde upp till 0.5 mnkr. 

Echef   

6.9 Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 
0.5 mnkr. 

Uphch  Gäller alla typer 
av 
upphandlingar 
(ramavtal 
/uppdrag 
/varor/tjänste- 
koncession). 
 

6.10 Besluta om tilldelningsbeslut eller avbryta 
upphandling av entreprenad gällande bygg, 
anläggning eller mark med kontraktsvärde under 
45 milj kr. 

Uphch i 
samråd med  
Utbchef 
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6.11 Rätt att teckna avtal efter kontors-/nämndspecifik 
upphandling med ett kontraktsvärde över 0.5 
mkr. 
 

Utbchef  Alla typer av 
avtal. 

6.12 Rätt att besluta om avrop med värde 
överstigande 4 basbelopp från gällande ramavtal 
inom årligen beslutad budget samt hantera 
utlämning av handlingar och sekretessbeslut 
relaterade till sådana  avrop. 

Echef Får vidare-
delegeras. 

Avrop utifrån 
gällande ramavtal 
understigande 
fyra basbelopp 
betraktas som 
verkställighets-
beslut. 
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Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Beslutad den 16 mars 2022 
KS 21/0529 
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1 Inledning - allmänt om 
delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har kommunstyrelsens och de olika nämndernas 
ansvarsområden fastställts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena 
bestämmer inom vilka verksamhetsområden som kommunstyrelsen och respektive 
nämnd är behörig att ta beslut om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett 
att det inte är rimligt att alla beslut i en kommun ska fattas av kommunstyrelsen eller av 
de olika nämnderna. En sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa 
nämndsammanträden. Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen 
(2017:725), KL, om möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 
beslutanderätten. En delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras 
Enligt 5 kap. 1 § KL beslutar fullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen. Principiella beslut är generellt sett beslut där det 
politiska momentet är stort, exempelvis för att verksamheten är kontroversiell eller inte 
tidigare har bedrivits. Frågor av större vikt är typiskt sett sådana som har stor 
ekonomisk betydelse för kommunen. Gränsdragningen kan vara svår att göra. 

Beslutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det 
vill säga ärenden av principiell natur. 

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. 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av delegation är 
juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens namn och beslutet blir 
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därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har fattat. Nämnden kan inte i 
efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för 
en viss grupp av ärenden, för viss delegat eller för ett specifikt ärende. Nämnden kan 
också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta 
över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock endast ske i ett ärende som nämnden 
anser vara av principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte delegerat. Det 
betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet. Ibland kan det även stå i 
delegationsordningen att vissa beslut ska beslutas i nämnd. Detta har gjorts i fall där det 
ansetts otydligt vad som gäller. 

Undertecknande av delegationsbeslut 

Det finns ingen reglering i förvaltningslagen (2017:900) eller i myndighetsförordningen 
(2007:515) om att myndighetens beslut ska vara fysiskt undertecknade av 
beslutsfattaren. I den nya förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli 2018 finns 
dessutom en bestämmelse om att beslutsfattande kan ske automatiserat för att skapa 
förutsättningar för utveckling av den digitala förvaltningen. Delegationsbeslutet behöver 
därför inte vara undertecknat. Delegaten får gör en bedömning i varje enskilt fall om 
beslutet ska undertecknas eller inte. 

1.5 Vidaredelegation 
Nämnden kan genom beslut ge rätt till delegat att vidaredelegera sin beslutanderätt till 
annan anställd. En sådan vidaredelegation kan redovisas direkt i delegationsordningen 
eller i en särskild förteckning. Samtliga delegationsordningar och listor över 
vidaredelegation finns på kommunens externa webbsida där författningssamlingen och 
övriga styrdokument är samlade. 

1.6 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga förfall 
avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis sjukdom, semester, 
tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande. Den som innehar funktion som 
ersättare har samma delegation som den person som ersätts, vikarie för handläggare har 
samma delegation som den som innehar tillsvidareanställning som handläggare. 

Om ersättare inte finns övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmsta chef. 

1.7 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har samrått med 
aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen. Samråd ska dokumenteras på 
lämpligt sätt. 
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1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till den. 
Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen. 

1.9 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga 
arbete. 

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller som 
grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för självständiga 
bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan exempelvis vara 
tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit eller att revidera ett dokument med 
aktuella hänvisningar till lagar som har ändrats. Beslut till följd av arbetsledningsrätten 
är inte heller att betrakta som delegationsbeslut. Vissa beslut inom budgetram kan vara 
att betrakta som verkställighet. Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är 
dock inte alltid klar. Kännetecknande för ett beslut som är föremål för delegation är att 
det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa egna 
överväganden inför sitt beslut. 

Behörigheten att fatta beslut kan vara delegerad på andra sätt än genom en 
delegationsordning. Behörigheten kan framgå av instruktioner eller 
befattningsbeskrivningar1, exempelvis chefer fattar många olika beslut dagligen, beslut 
där det föreligger alternativa lösningar och där chefen alltså måste göra vissa egna 
överväganden. Sådana beslut fattar chefen främst inte genom behörighet i 
delegationsordningen utan med stöd av en befattningsbeskrivning eller liknande avtal 
där chefens ansvar och uppdrag är beskrivet. Delegationen kan också ges i ett särskilt 
beslut som tas av nämnden. 

Den tjänsteman som ska avgöra om ett beslut är verkställighet eller delegation behöver 
själv göra en bedömning i den aktuella situationen. Vad finns det för grund för beslutet 
som ska fattas? Baseras det på vad som står i en delegationsordning eller en rutin 
beslutad av fullmäktige? Ingår uppgiften bland sådant som räknas upp som 
verkställighet i det här dokumentet? Bedömningen kan vara svår att göra men 
sannolikheten för att det blir rätt ökar om man som tjänsteman kan motivera sitt beslut 
för sig själv och för andra. 
  

 

1 I HFD 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en befattningsbeskrivning. 
Chefsinstruktionen ansågs tillräckligt preciserad i detta avseende. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens 
mening finns i princip inget hinder mot att delegation kan ske genom till exempel en 
befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion. 
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Delegationsbeslut Verkställighet 

Självständig bedömning Följer principer, ramar, riktlinjer 

På delegation Följer en befattning 

Kan överklagas Kan inte överklagas 

 

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden men det kan vara lämpligt att 
dokumentera besluten på annat sätt. 

1.10 Överklaga beslut 
Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt 
som om de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antingen 
genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär. (För mer information om hur 
beslut kan överklagas, se anslagstavlan på kommunens hemsida). 

Vissa åtgärder, som inte i sig utgör beslut som kan överklagas, kan kräva en 
självständig bedömning. Ett sådant exempel är att skriva ett yttrande och skicka 
yttrandet till berörd mottagare. Själva framtagandet av yttrandet innebär en självständig 
bedömning och utgör därför ett delegationsbeslut, även om inte alla yttranden kan 
överklagas.  

Vissa beslut som ordförande fattar, exempelvis beslut om protokollföring, kallelse till 
nämndsammanträden, agerande i ordningsfrågor, beslut om jäv med mera är i regel inte 
överklagbara. Däremot kan beslut som ordförande fattar under ett sammanträde prövas 
genom att det beslut som nämnden har fattat överklagas. Vid prövningen av beslutet kan 
domstolen även pröva frågor om själva handläggningen, som hör ihop med 
nämndbeslutet.  

Överklagandetiden är ofta tre veckor men det finns beslut som har kortare 
överklagandetid, t.ex. i upphandlingsärenden. Om beslutet riktar sig till en enskild ska 
denne i själva beslutet upplysas om hur hen kan överklaga beslutet. 

1.11 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att nämndens sammanträde inte kan avvaktas har 
nämndens ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § 
KL, om ordförande givits denna delegation. Denna beslutanderätt ska användas 
restriktivt. Ordförandebeslut ska anmälas till nämnden nästkommande sammanträde och 
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande. Möjligheterna att delegera enligt denna 
bestämmelse begränsas inte av 6 kap. 38 § 1–4 KL, se närmare HFD 2016 ref. 74. 

1.11.1 Beslut fattade på delegation 
Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att delegatens 
återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmsta chef delegationen. En person 
med högre befattning än delegaten inom samma verksamhetsområde, har alltid minst 
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samma behörighet att fatta de beslut som delegaten har. Delegaten och dennes chef 
ansvarar för att delegaten har den kunskap som krävs innan beslut fattas. 

1.12 Omprövning av beslut 
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att vidta rättelse/omprövning 
av beslut som delegaten fattat enligt de förutsättningar som anges i 36 § respektive 37 § 
FL. 

1.13 MBL-förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas. 

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden 
Det är en skillnad mellan delegation med stöd av kommunallagen och 
fullmaktsförhållanden. En delegat har till skillnad från en person med fullmakt en 
organställning medan användande av fullmakt begränsas till mera civilrättsliga 
mellanhavanden. I det första fallet rör det sig alltså om en tvåpartsrelation, medan det är 
tre parter involverade i en fullmaktssituation. Beslut eller åtgärder som vidtas på grund 
av en fullmakt kan heller inte bli föremål för laglighetsprövning. Däremot kan talan 
väckas i allmän domstol. 

En rättshandling som företas inom befogenheten som en person med fullmakt har blir 
bindande för huvudmannen kommunen om motparten är i god tro. Som exempel på när 
en kommun genom en skriftlig fullmakt företräds av en person med fullmakt kan 
nämnas rättegångsfullmakt för rättegångar eller förhandlingar. 

1.15 Om firmatecknare 
Firmateckning är ett civilrättsligt begrepp som inte finns i kommunallagen. Begreppet 
regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska 
föreningar. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang 
avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av 
delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och 
delegationsordningar (inom nämnden och dess förvaltning). För att underlätta 
ärendehanteringen har flera kommuner, trots att bestämmelser om firmatecknare saknas 
i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare. I Upplands-Bro finns beslut från 
kommunstyrelsen om firmatecknare, vilket också anges som ett krav i 
kommunstyrelsens reglemente. För att påvisa behörig firmatecknare vid underskrift av 
handlingar kan protokollsutdraget från beslutet om firmatecknare bifogas.   

1.16 Delgivningsmottagare 
Vilka funktioner som får ta emot delgivning regleras i Reglemente med gemensamma 
bestämmelser för kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder i Upplands-Bro kommun. 
Av 27 § framgår att delgivning med nämnden sker med ordföranden, 
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kommundirektören, kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. I bilaga 
till denna delegationsordning framgår vilka funktioner som får ta emot delgivning. 

2 Inledning – särskilt om 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer 
Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper som tas 
upp i denna delegationsförteckning. Delegat är det organ eller den befattningshavare 
som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor som uppställs vid respektive 
ärendegrupp. När någon av funktionerna Kontorschef, Avdelningschef eller Enhetschef 
anges som delegat innebär det att delegaterna har rätt att besluta inom sina respektive 
verksamhetsområden. Delegationen avser således berörd chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Delegater 
Kontorschef 

Kontorschefen är den högsta chefen för varje kontor. I Upplands-Bro finns fem kontor: 

• Kommunledningskontoret som svarar mot Kommunstyrelsen 

• Samhällsbyggnadskontoret som svarar mot Kommunstyrelsen, Bygg- och 
miljönämnden och Tekniska nämnden 

• Utbildningskontoret som svarar mot Utbildningsnämnden och Gymnasie- och 
Vuxenutbildningsnämnden 

• Socialkontoret som svarar mot Socialnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden 

• Kultur- och fritidskontoret som svarar mot Kultur- och fritidsnämnden 

Under kommunstyrelsen finns två kontorschefer, kommundirektören och 
samhällsbyggnadschefen. I de flesta fall där kontorschef är angiven som delegat i 

Tillämpningsanvisning 

När det exempelvis i delegationsordningen punkt D1.1 anges att 
kontorschef är delegat för ”Beslut om överenskommelse med sökanden att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader” är det den 
kontorschef som har dessa frågor inom sitt verksamhetsområde som avses, 
dvs samhällsbyggnadschef. 
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Kommunstyrelsens delegationsordning är det därför Kommundirektören eller 
Samhällsbyggnadschefen som avses.  

Avdelningschef 

Med avdelningschef avses närmsta chefsnivå under kontorschefen. 

Enhetschef 

Med enhetschef avses närmsta chefsnivå under avdelningschef. 

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Alla delegationsbeslut ska anmälans vid närmast påföljande nämndsammanträde om 
inte annat framgår av beslutet.  

2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår delegationen på 
ersättaren. 

2.2.1 Skillnad mellan tjänsteförrättande och tillförordnad funktion 
Det kan uppstå behov av att en arbetstagare, utöver sina egna arbetsuppgifter, behöver 
utföra annan arbetstagares uppgifter då den senare är frånvarande. Detta är vanligt då en 
chef är frånvarande och någon medarbetare ersätter chefen under en tid. Detta kan 
hanteras på två sätt:  
 
Tjänsteförrättande chef (tjf chef) 
Tjänsteförrättande chef kan utses vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro såsom 
semester, tjänsteresa eller kortvarig sjukdom. Tjänsteförrättande chef utför löpande 
ärenden och har att "i chefens anda" och enligt instruktion besluta i alla rutinärenden. 
Befogenheten att fatta mer principiella beslut är vanligen begränsad. Vanligtvis utgår 
inget lönetillägg eller annan extra ersättning för uppdraget som tjänsteförrättande chef. 
 
Tillförordnad chef (tf chef) 
Tillförordnad chef är en medarbetare som upprätthåller en vakant tjänst under en 
längre period. Detta kan t.ex. vara under rekrytering av ersättare för chef som slutat eller 
under en föräldraledighet. Den som är tillförordnad har samma befogenheter som en 
ordinarie befattningshavare, och handlar på eget ansvar. 

Vid undertecknande av beslut ska det framgå om beslutet fattats av tjf eller tf chef. 

2.3 Jäv 

2.3.1 Kommundirektör 
Är kommundirektören jävig övertar kommunstyrelsens ordförande delegationerna. 

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 
Om avdelningschef är jävig övertar kommundirektören delegationerna. 
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Om enhetschef är jävig övertar avdelningschefen delegationerna. 

2.3.3 Övriga anställda 
Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd inom 
respektive avdelning eller enhet. 

2.3.4 Kommunstyrelsens ordförande 
Är kommunstyrelsens ordförande jävig övertar styrelsens vice ordförande 
delegationerna till ordföranden. Är även kommunstyrelsens vice ordförande jävig 
övertar kommundirektören delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande 
beslut i enlighet med 6 kap 39 § KL. 

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte 
ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av sjukdom, semester, 
eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget. 

2.5 Vidaredelegering 
Enligt 7 kap. 6 § KL får kommunstyrelsen överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur 
uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller regionen att fatta beslutet. 
Kommundirektören och samhällsbyggnadschefen har således rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till annan anställd i den mån det framgår av delegationsordningen att så 
får ske. Sådan vidaredelegering redovisas i kommundirektörens och 
samhällsbyggnadschefens delegationslista.  

Alla vidaredelegationsbeslut ska anmälans på samma sätt som det ursprungliga 
delegationsbeslutet. 
  



13 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - GVN 22/0038-1 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden : Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 

Sid 11 av 27 
 

3 Förkortningar 
3.1 Funktioner 
 

Ark Arkivarie 

Avdch Avdelningschef (avser berörd 
avdelningschef) 

Ench Enhetschef (avser berörd enhetschef) 

Ech Ekonomichef 

Kch Kontorschef (avser berörd kontorschef) 

Kd Kommundirektör 

KF Kommunfullmäktige 

Ksau Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommch Kommunikationschef 

Kso Kommunstyrelsens ordförande 

Ksvo Kommunstyrelsens vice ordförande 

Pch Personalchef 

Sbu Samhällsbyggnadsutskott 

Säkch Säkerhetschef 

Säkskyddsch Säkerhetsskyddschef 

Tu Trygghetsutskott 

Uphch Upphandlingschef 
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3.2 Författningar 
 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 
 

KL Kommunallagen (2017:725) 

LAS Lagen om anställningsskydd (1982:80) 
 

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans 
ställning på arbetsplatsen 

MB Miljöbalken (1998:808) 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

SkL Skadeståndslag (1972:207)  

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

 
  



13 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - GVN 22/0038-1 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden : Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 

Sid 13 av 27 
 

4 Delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

 

 

A.  Allmänna ärenden 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat Får 

vidare-
delegeras 

1. Föra kommunens talan, utse skiljeman, utfärda fullmakt, underteckna handlingar, avtal m.m. 

A 1.1  Föra kommunens talan i sådana mål och ärenden som 
ankommer på kommunstyrelsen, på kommunens 
vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning, sluta annat avtal 
samt utfärda motsvarande fullmakt (utse ombud). 
Vad avser rätten att föra talan i mål om överprövning 
av upphandling regleras detta särskilt i denna 
delegationsordning  

 Kso 
Kch  

A 1.2  Föra kommunens talan vid föreningsstämma i 
bostadsrättsförening där kommunen innehar 
bostadsrätt 

 Kch X 

A 1.3  Utse skiljeman 
Lag (1999:116) 

om 
skiljeförfarande 

Kd 
 X 

A 1.4  Utfärdande av fullmakt att föra kommunens talan 
inför domstol och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av skilda slag  

 
Kso 
Kch 

 
 

A 1.5  Rätt att på kommunens vägnar underteckna 
kommunens deklaration så som inkomst- och 
fastighetsdeklaration 

 Ech  

A 1.6  Uppsägning av avtal som ingåtts efter beslut av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen  

 Kd X 

A 1.7  Besluta om upplåtelse och inhyrning av lokaler och 
bostadslägenheter för en tid av högst tio år per 
avtalsperiod, inkluderande uppsägning av sådana 
avtal 

 Kch X 

A 1.8  

Underteckna avtal inom den löpande förvaltning som 
inte kräver firmatecknare eller utge behörighet att 
underteckna sådana avtal. 

Avrop från 
ramavtal utgör 

verkställighet. Se 
dock även avsnitt 
om Upphandling. 
Undertecknande 

av avtal/ 
överenskom-

melse efter avrop 
ska göras av 
person med 

budgetansvar. 

Kch X 

A 1.9  Polisanmälan av brott mot kommunen  Kd X 
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2. Skadestånd 

A 2.1  Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för 
kommunstyrelsens verksamhet, där beloppet 
överstiger 3 prisbasbelopp  

SkL 
 

Ksau 
 

 

A 2.2  Beslut om skadestånd som orsakats inom ramen för 
kommunstyrelsens verksamhet, där beloppet uppgår 
till högst 3 prisbasbelopp  

SkL 
 Kch X 

 

3. Allmän handling 

A 3.1  
Beslut att helt eller delvis avslå enskilds begäran om 
utlämnande av handling eller uppgift ur handling 
eller beslut att lämna ut handling med förbehåll som 
inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller 
annars förfoga över handlingen  

TF 
 

OSL 

Respektive 
enhetschef 

beslutar 
avseende 

handling för 
vars vård de 

svarar 

 

A 3.2  
Beslut att avslå enskilds begäran om att själv få 
använda tekniska hjälpmedel för automatiserad 
behandling som myndigheten förfogar över för att ta 
del av upptagningar för automatiserad behandling  

6 kap 6 § OSL 
 

Respektive 
enhetschef 

beslutar 
avseende 

handling för 
vars vård de 

svarar 

 

A 3.3  

Beslut om avvikelser från att ta ut avgifter för 
avskrifter eller kopior av allmänna handlingar i de 
fall det föreligger särskilda skäl  

Gällande taxa för 
kopior av 
allmänna 

handlingar i 
Upplands-Bro 

kommun 

Respektive 
enhetschef 

beslutar 
avseende 

handling för 
vars vård de 

svarar 

 

4. Rättidsprövning, avvisning av överklagande m.m. 

A 4.1  Beslut om att avvisa överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller 
upphäva detaljplan och områdesbestämmelser  

45 § FL 
 Ench  

A 4.2  Beslut om att avvisa överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut i övrigt samt 
överklagande av kommunstyrelsens eller dess 
utskotts beslut 

45 § FL Kch X 

A 4.3  Beslut om att avvisa överklagande av beslut som har 
fattats av delegat  
 

45 § FL 
Delegaten i 
ursprungs-

beslutet 
 

A 4.4  Beslut om omprövning och rättelse av beslut som 
fattats på delegation  

37 - 39 §§ FL 
 

Delegaten i 
ursprungs-

beslutet 
 

A 4.5  
Yttrande till överinstans i överklagat ärende där 
beslut fattats av delegat  

Närmaste chef 
till delegat i 
ursprungs-

beslutet 
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5. Prövning av avtalad säkerhet 

A 5.1  Prövning av avtalad säkerhet, på belopp upp till 15 
prisbasbelopp, för det fall det i avtalet överlämnats 
till kommunstyrelsen att göra denna prövning  

 Kch  

A 5.2  Prövning av avtalad säkerhet, på belopp mellan 15 
och 150 prisbasbelopp, för det fall det i avtalet 
överlämnats till kommunstyrelsen att göra denna 
prövning  

 Ksau  

A 5.3  Beslut om att säkerhet, som ställts för fullgörandet av 
ett avtal, ska reduceras, under förutsättning att 
kommunstyrelsen fått sådan beslutanderätt i avtalet  

 Kch  

6. Personuppgiftsbehandling 

A 6.1  
Utse dataskyddsombud samt ersättare till 
dataskyddsombudet 

Dataskyddsförord
ningen (EU) 

2016/679 
 

Kd 

 

A 6.2  

Beslut om att ingå eller avstå från att ingå 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Dataskyddsförord
ningen (EU) 

2016/679 
 

Den som är 
behörig att 

ingå avtal till 
vilket ett 

personuppgift
sbiträdesavtal 

bifogas. 
Dataskyddso
mbud/datasky
ddsförvaltare 

ska 
konsulteras 

innan beslut. 
Konsulta-
tionen ska 

dokumenteras 
 

 

A 6.3  Beslut om att helt eller delvis avslå begäran från en 
registrerad om att få information om huruvida 
personuppgifter som rör hen håller på att behandlas, 
få tillgång till personuppgifterna och information om 
ändamål m.m. med behandlingen (”rätt till 
information”) 

Artikel 15 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

 

Ench 

 

A 6.4  Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få felaktiga personuppgifter som rör 
hen rättade eller ofullständiga personuppgifter 
kompletterade (”rätt till rättelse”)  

Artikel 16 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

 

Ench 

 

A 6.5  Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få sina personuppgifter raderade (”rätt 
till radering”)  

Artikel 17 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

Ench 
 

A 6.6  Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att begränsa personuppgiftsbehandling 
(”rätt till begränsning av behandling”)  
 
 
 

Artikel 18 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

Ench 
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A 6.7  Beslut om att helt eller delvis avslå den registrerades 
begäran om att få ut de personuppgifter som rör hen 
samt överföra dessa uppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig (”dataportabilitet”)  

Artikel 20 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

Ench 
 

A 6.8  Beslut om att fortsätta behandling av personuppgifter, 
trots den registrerades invändningar, på grund av att 
kommunens berättigade skäl för behandlingen väger 
tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och 
friheter eller i de fall det sker för fastställande, 
utövande eller försvar av rättsliga anspråk (”rätt att 
göra invändningar”)  

Artikel 21 
dataskyddsförord

ningen (EU) 
2016/679 

 

Ench 

 

A 6.9  Beslut om att anmäla eller beslut om att inte anmäla 
personuppgiftsincident till IMY 
(Integritetsskyddsmyndigheten). 

Verkställs av 
DSO (data-

skyddsombud) 
Ench 

 

A 6.10  Beslut om att gå emot DSO:s rekommendationer  Avch  

A 6.11  Beslut om att begära förhandssamråd från IMY.  Kch i samråd 
med DSO 

 

7. Yttranden, remisser, samråd m.m. 

A 7.1  

Yttranden och svar på remisser eller enkäter till andra 
myndigheter och andra organ 

Enkäter och andra 
förfrågningar som inte 
har karaktären av en 

remiss där 
kommunens 

ställningstagande 
efterfrågas utan är av 

karaktären där 
information om 

kommunen efter-
frågas kan besvaras 

inom ramen för 
verkställighet av den 

vars verksamhets-
område berörs. 

Svar på remisser av 
principiell karaktär ska 

besvaras av nämnd. 

Yttranden och 
remisser som rör 
kommunen som 

fastighetsägare, se 
avsnitt D. 

Kd 
Kso 

X 

A 7.2  Beslut att avstå från att svara på remiss som har 
skickats från staten, region, landsting, 
kommunförbund, annan kommun eller annan nämnd i 
kommunen eller liknande organ 

 Kd 
Kso 

X 

A 7.3  Vid samråd med berörd producent i frågor som avser 
insamlingssystem, vilka omfattas av 
producentansvar, binda kommunen till en särskild 
lösning av insamlingssystemet  

15 kap. 6 § MB Kch X 

8. Övrigt 

A 8.1  
Tillstånd att använda heraldiska vapen 
(kommunmärket) och logotyp 

Lag (1970:498) 
om skydd för 

vapen och vissa 
andra officiella 
beteckningar 

Kommch  
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A 8.2  Beslut om övergripande organisatorisk 
kontorsstruktur  Kd 

 
 

A 8.3  Beslut om kontorsintern organisatorisk 
kontorsstruktur  Kch  

A 8.4  Direktiv till ombud vid bolags- och 
föreningsstämmor  Ksau  

A 8.5  

Brådskande ärenden som inte kan avvakta till nästa 
sammanträde med kommunstyrelsen 

6 kap 39 § KL 
Möjligheterna att 

delegera enligt 
denna 

bestämmelse 
begränsas inte av 
6 kap 38 § 1–4, se 

närmare HFD 
2016 ref. 74. 

Kso  

A 8.6  

Beslut om resor utanför Norden eller utanför EU. Enligt resepolicy 

Ksau efter 
yttrande av 

förvaltnings-
ledning 

 

 

A 8.7  

Anta dokumenthanteringsplan 

Beslut om gallring 
och bevarande av 

handlingar ska 
framgå av 
dokument-

hanteringsplan 

 

Kch 

 

 

B. Ekonomiska ärenden  
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Lån, borgen, placering av likvida medel och betalningsföreläggande med mera. 
B 1.1  Upptagande av lån samt vidareförmedling av lån till 

Upplands-Bro kommunfastigheter AB inom den 
beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige 
fastställt  

 Ech  

B 1.2  Upptagande av kortfristiga lån för en tid av högst tolv 
månader, enligt kommunfullmäktiges fastställda 
regler  

 Ech  

B 1.3  Förlänga och omplacera lån enligt 
kommunfullmäktiges fastställda regler   Ech  

B 1.4  Placera likvida medel högst ett år enligt av 
kommunfullmäktige fastställda regler 

 Ech  

B 1.5  Villkorsändring av tidigare beslutade 
borgensåtaganden   Ech  

B 1.6  Utfärdande av lagsökningsärenden och 
betalningsföreläggande  Ech  

2. Utdelning 

B 2.1  Beslut om utdelning av stipendier  Ech  

B 2.2  Utdelning från förvaltade stiftelser  Ech  
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3. Försäljning av material och inventarier  

B 3.1  Försäljning av material och inventarier till ett värde 
upp till högst 1 prisbasbelopp  

 Ech  

B 3.2  Försäljning av material och inventarier till ett värde 
mellan 2 och 5 prisbasbelopp  
 

 Ksau  

4. Avskrivning eller nedskrivning av fordran och andra tillgångar  

B 4.1  Avskrivning av kommunens fordringar enligt 
fastställda regler och gällande redovisningsprinciper  

 Ech  

5. Övrigt 

B 5.1  Fastställande av förteckning över beslutsattestanter 
och ersättare inom kommunstyrelsens förvaltning  Kd 

 X 

B 5.2  Inom ramen för aktuellt projekt besluta om 
erforderlig offentlig medfinansiering då sådan krävs 
för erhållande av EU-bidrag och andra bidrag. 
Delegationen innefattar behörighet att underteckna 
ansökan om sådant bidrag samt 
återrapportera/redovisa sådant bidrag. 

 Ech  

B 5.3  Fastställa kommunens internränta  Ech  

B 5.4  Fastställa kommunens personalomkostnadstillägg 
(PO-tillägg) 

 Ech  

 

C. Upphandling 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

C 1  
Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av annan 
myndighet/organisation med ett kontraktsvärde upp 
till 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/varor/ 
koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 

Kch  

C 2  Beslut om deltagande i upphandling som har 
genomförts eller kommer att genomföras av annan 
myndighet/organisation eller beslut om att genomföra 
upphandling tillsammans med andra upphandlande 
myndigheter/organisationer med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/varor/ 
koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 

Uphch i 
samråd med 

Kch 
 

C 3  Beslut om deltagande i kommunövergripande 
upphandling som har genomförts eller kommer att 
genomföras av annan myndighet/organisation med ett 
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 

(ramavtal/ 
uppdrag/ tjänste-

koncession). 

Uphch i 
samråd med 

Kch 
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C 4  Beslut om deltagande i kommunövergripande 
upphandling som har genomförts eller kommer att 
genomföras av annan myndighet/organisation med ett 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

 

Gäller alla typer 
av upphandlingar 

(ramavtal/ 
uppdrag/ tjänste-

koncession). 

Ej delegerat, 
beslut fattas av 

Kommun-
styrelsen 

 

C 5  

Besluta att godkänna upphandlingsdokument för 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde mellan 
direktupphandlingsgräns och 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/ tjänste-
koncession) som 
enbart avser den 
egna nämnden. 

Kch  

C 6  

Godkänna upphandlingsdokument och för 
upphandling av entreprenad gällande bygg, 
anläggning eller mark med ett totalt kontraktsvärde 
under 45 mnkr.  

Avser 
entreprenad-

upphandlingar 
som enbart avser 

den egna 
nämnden. Gäller 
ej tjänste-/drifts-

entreprenader 

Kch  

C 7  Godkänna upphandlingsdokument för 
kommunövergripande upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.  

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/ tjänste-
koncession). 

Uphch  

C 8  Godkänna upphandlingsdokument för 
kommunövergripande upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

 

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/ tjänste-
koncession). 

Ej delegerat, 
beslut fattas av 

Kommun-
styrelsen 

 

C 9  Godkänna upphandlingsdokument för kontors-
/nämndspecifik upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

 Respektive 
nämnd  

C 10  Beslut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att 
lämna ut handlingar med förbehåll i pågående 
upphandlingsärenden  

OSL 19 Kap. 3 §, 
31 kap 16 § Uphch  

C 11  Rätt att avge yttrande i överprövning av 
upphandlingsärende i mål, vid domstol eller annan 
myndighet. Gäller även rätt att anlita ombud för 
sådan talan. Delegationen omfattar även att ta 
ställning till om beslut eller dom ska överklagas 

 Uphch  

C 12  Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling, för upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde upp till direktupphandlingsgräns.  

 Ench  

C 13  

Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 
direktupphandlingsgräns. 

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/varor/ 
tjänstekoncession)

. 

Uphch  
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C 14  Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta 
kommunövergripande upphandling.  

 

Gäller alla typer 
av upphandlingar 
(ramavtal/uppdrag

/ tjänste-
koncession). 

Uphch  

C 15  Rätt att teckna avtal efter kontors-/nämndspecifik 
upphandling med ett kontraktsvärde över 0.5 mkr.  

 

Alla typer av 
avtal. Kch  

C 16  Rätt att teckna avtal efter kommunövergripande 
upphandling.   Uphch  

C 17  
Rätt att besluta om avrop med värde överstigande 4 
basbelopp från gällande ramavtal inom årligen 
beslutad budget samt hantera utlämning av 
handlingar och sekretessbeslut relaterade till sådana 
avrop.  

Avrop utifrån 
gällande ramavtal 

understigande 
fyra basbelopp 
betraktas som 

verkställighets-
beslut. 

Ench  

 

D. Plan- och exploateringsfrågor 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Planärenden  

D 1.1  Beslut om överenskommelse med sökanden att 
planbesked får lämnas senare än inom fyra månader  

 Kch X 

D 1.2  Beslut om planbesked och planuppdrag  Sbu  

D 1.3  För detaljplaner och områdesbestämmelser som 
handläggs med utökat förfarande eller normalt 
planförfarande, besluta att skicka förslaget på 
samråd, låta planförslaget granskas eller ställas ut 
samt informera om planförslaget 

 Sbu  

D 1.4  För detaljplaner och områdesbestämmelser som 
handläggs med standardförfarande, begränsat 
standardförfarande, förenklat standardförfarande 
eller enkelt planförfarande, besluta att skicka 
förslaget på samråd 

 Sbu  

D 1.5  För detaljplaner och områdesbestämmelser som 
handläggs med standardförfarande eller enkelt 
planförfarande, besluta att låta planförslaget 
granskas eller ställas ut samt informera om 
planförslaget. 

 Kch X 

D 1.6  Beslut i fråga om miljöpåverkan 6 kap 7 § MB Kch X 

D 1.7  Beslut om genomförandet av detaljplanen, 
programmet eller ändring av detaljplan som kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan 

 Kch X 

D 1.8  Begära planeringsbesked hos länsstyrelsen  Kch X 



13 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden - GVN 22/0038-1 Revidering av delegationsordning 2022 - Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden : Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 
 

Sid 21 av 27 
 

2. Köp, försäljning, hyra, andra nyttjanderätter, pant och dylikt 

D 2.1  Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanförning 
och relaxation av inteckningar samt uttagande och 
utbyte av pantbrev och dylika åtgärder  

 Kch X 

D 2.2  Köp, försäljning eller byte av fastighet eller 
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande 
fast egendom upp till 15 prisbasbelopp. 

 Kch X 

D 2.3  Köp, försäljning eller byte av fastighet eller 
fastighetsdel och mottagande av gåvobrev rörande 
fast egendom över 15 prisbasbelopp 

 Sbu  

D 2.4  Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens 
mark med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller 
nyttjanderätt eller medverka till ändring eller 
upphävande av sådana rättigheter upp till 15 
prisbasbelopp  

 
Kch 

 
X 

D 2.5  Tillförsäkra kommunen eller belasta kommunens 
mark med servitut, ledningsrätt, vägrätt eller 
nyttjanderätt eller medverka till ändring eller 
upphävande av sådana rättigheter över 15 
prisbasbelopp  

 Sbu  

D 2.6  Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av 
byggnad på ofri grund till ett värde av 
upp till 15 prisbasbelopp  
 

Vid uthyrning ska 
det i hyresavtalet 

totala 
hyresbeloppet 

under avtalstiden 
anses utgöra 

värdet. 

Kch 
 

X 

D 2.7  Köp, försäljning samt hyra och uthyrning av 
byggnad på ofri grund till ett värde av 
 över 15 prisbasbelopp 

Vid uthyrning ska 
det i hyresavtalet 

totala 
hyresbeloppet 

under avtalstiden 
anses utgöra 

värdet. 

Sbu  

D 2.8  Ingå avtal om hyra, arrende och andra 
nyttjanderätter till kommunens fasta egendom 
för en tid av högst: 

a. 10 år 
b. 5 år 

 
 

a. SBU 
b. Kch 

 

 
b. X 

D 2.9  Uppsägning samt hävande av hyres-, arrende- och 
andra nyttjanderättsavtal samt överenskommelse 
om avflyttning avseende kommunens fasta 
egendom 

 
Kch 

 
X 

D 2.10  Rätt att godkänna underhandsförsäljning av 
fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har 
fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar  
förlust upp till 15 prisbasbelopp  

Underhands-
försäljning inne-
bär att 
kronofogde-
myndigheten 
genomför 
försäljning på ett 
annat sätt än 
genom auktion,  
t ex att fast 
egendom säljs 
genom att anlita 
fastighetsmäklare 

Kch 
 

X 
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D 2.11  Rätt att godkänna underhandsförsäljning av 
fastighet eller tomträtt i vilken kommunen har 
fordran eller har åtagit sig ett förlustansvar  
förlust över 15 prisbasbelopp 

Se kommentar till 
D2.10 

Sbu  

D 2.12  
Försälja tomträtter med villkor  
 

Enligt 
KF:s beslut 1995-
05-29, § 53 och 

2008-06-12, § 76 

Kch 
 

X 

D 2.13  Upplåta tomträtt i fastigheter samt reglera avgälder 
för fastigheter upplåtna med tomträtt 

Enligt KF:s 
direktiv 

Kch 
 

X 

3. Avtal och rätt att företräda kommunen som fastighetsägare 

D 3.1  Godkännande av avtalsparts överlåtelse av 
avtal eller upplåtelse i andra hand 

 Kch X 

D 3.2  

Rätt att ansöka om och godkänna förrättning samt 
att företräda kommunen vid förrättningar enligt 
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, 
ledningsrättslagen samt lagen om samfälligheter 

Kch har även 
delegation att 
utfärda fullmakt 
att föra 
kommunens talan 
vid förrättningar 
av skilda slag, se 
punkt A1.4 

Kch 
 X 

D 3.3  Besluta i avtalsfrågor, till exempel: 
• Initiera förhandling om ändringar i avtal 
• Förhandla om och godkänna förlikning 
• Häva avtal vid avtalsbrott 

 
Kch X 

D 3.4   Teckna planavtal  Kch X 

D 3.5  Väcka talan samt företräda kommunen inför 
domstol i ärenden om tomträttsregleringar  

 Kch X 

D 3.6  

Lämna yttrande i remisser och samråd som rör 
kommunen som fastighetsägare 

Enkäter och andra 
förfrågningar som inte 
har karaktären av en 

remiss där 
kommunens 

ställningstagande 
efterfrågas utan är av 

karaktären där 
information om 

kommunen efter-
frågas kan besvaras 

inom ramen för 
verkställighet av den 

vars verksamhets-
område berörs. 

Svar på remisser av 
principiell karaktär ska 

besvaras av nämnd. 

Se även punkt A7.1 

Kch X 
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E. HR-ärenden inom kommunstyrelsens verksamhets-
område (kommunstyrelsen som anställningsmyndighet)  

Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 
(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Anställning 

E 1.1  
Anställning av kommundirektör  

Kso efter 
samråd med 
Ks presidium 

 

E 1.2  Anställning av personal utom kontorschefer (t ex 
tillsvidareanställning, vikarie och personal med 
arbetsmarknadsstöd) 

 Respektive 
chef  

E 1.3  
Anställning av kontorschef  

Kd efter 
samråd med 

berörd nämnds 
presidium 

 

2. Förordnande av ersättare 

E 2.1  Förordnande av ersättare för kommundirektör under 
en sammanhängande tid av högst tre månader  Kd  

E 2.2  Förordnande av ersättare för kontorschef under en 
sammanhängande tid av högst tre månader  Kch  

E 2.3  Förordnande av ersättare för kommundirektör under 
en tid överstigande tre månader  Ksau  

E 2.4  Förordnande av ersättare för kontorschef under en 
tid överstigande tre månader  Kd  

E 2.5  Övriga förordnanden T ex tillförordnad 
enhetschef Närmaste chef  

3. Uppsägning, avsked, omplacering eller enskild överenskommelse 

E 3.1  
Avslut av anställning för kommundirektör  

Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 3.2  
Avslut av anställning för kontorschef 

  

Kd efter 
samråd med 

berörd nämnds 
presidium 

 

E 3.3  Avslut av anställning för övrig personal 
  Kch  

E 3.4  Omplacering/förflyttning av personal inom 
respektive kontor 
 

 Kch  

E 3.5  Omplacering/förflyttning av personal mellan olika 
kontor 
 

 Pch  

4. Varsel 

E 4.1  Varsel till berörd arbetstagare samt 
arbetstagarorganisation  

 Pch  
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5. Avstängning 

E 5.1  
Avstängning av kommundirektören   

Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 5.2  

Avstängning av kontorschef   

Kd efter 
samråd med 

berörd nämnds 
presidium 

 

E 5.3  Avstängning av övrig personal  Pch  

6. Disciplinpåföljd 

E 6.1  
Disciplinpåföljd för kommundirektören   

Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 6.2  

Disciplinpåföljd för kontorschef   

Kd efter 
samråd med 

berörd nämnds 
presidium 

 

E 6.3  Disciplinpåföljd för övrig personal 
 

 Pch  

7. Bisyssla 

E 7.1  
Förbud mot bisyssla för kommundirektören   

Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 7.2  Förbud mot bisyssla för personal förutom 
kommundirektör  
 

 Kch  

8. Ledighet 

E 8.1  Beslut om annan ledighet för kommundirektören än 
vad som följer av lagar och avtal  

 

 Kso efter 
samråd Ks 
presidium 

 

E 8.2  Beslut om annan ledighet för personal, förutom 
kommundirektören, än vad som följer av lagar och 
avtal  

 

 
Kch 

 

9. Kurser, resor, representation m m 

E 10.1  

Förtroendemännens deltagande i kurser, 
konferenser och dyl. 

Beslut på särskild 
blankett som finns 

som bilaga till 
arvodes-

reglementet 

Kso  

E 10.2  

Kommunstyrelsens ordförandes deltagande i kurser 
och dyl. 

Beslut på särskild 
blankett som finns 

som bilaga till 
arvodes-

reglementet 

Ksvo  
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F. HR-ärenden inom hela kommunstyrelsens verksamhets-
område (kommunstyrelsen som kommunens centrala 

arbetsgivarorgan)  
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

1. Föra kommunens talan  

F 1.1  Med eventuellt biträde av Sveriges kommuner och 
region (SKR) föra kommunens talan i mål och 
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare innefattande 
rätt att föra arbetsrättsliga tvisteförhandlingar  

 
Pch 
Kch 

 

 
2. Kollektivavtal  

F 2.1  Rätt att på kommunens vägnar teckna kollektivavtal   Pch  

3. Stridsåtgärd 

F 3.1  Beslut om stridsåtgärd   Ksau  

 
4. Förflyttning, omplacering och förändring av sysselsättningsgrad 

F 4.1  Förflyttning och omplacering av personal mellan 
nämnder 

 Pch  

F 4.2  Förändring av sysselsättningsgrad för 
tillsvidareanställningar 

 Pch  

5. Lönesättning, pension, ledighet 

F 6.1  Lönesättning och lönetillägg som avviker 
från kommunens personalpolitiska 
riktlinjer, lönepolicy och fastställda ramar 

 Pch  

F 6.2  Fastställande av pensionsbelopp samt övriga belopp 
rörande pension 

 Pch  

F 6.3  Beviljande av ledighet med lön för kurser för 
fackliga förtroendemän, som ej täckts in vid 
överläggning 

LFF Pch  

7. Enskilda överenskommelser 

F 7.1  Förhandla, träffa överenskommelse samt godkänna 
överenskommelser rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
utom beträffande 11-14 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet  

 Pch  

F 7.2  Förtur till bostad för personal i konkurrensutsatt 
verksamhet 

 Pch  

8. Utredning om trakasserier, kränkande särbehandling, oegentligheter och dylikt 

F 8.1  Initiera och starta upp utredning om trakasserier, 
sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling 

 Pch  

F 8.2  Initiera och starta upp utredning om oegentligheter  Pch  

F 8.3  Initiera och starta upp utredning som rör enskilda 
arbetstagare i övriga fall 

 Pch  
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G. Skydds-, säkerhets och totalförsvarsärenden 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

G 1  Interna skydds- och säkerhetsåtgärder i kommunens 
verksamhet 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 2  Beslut om åtgärder vid akuta hot och säkerhetsrisker 
mot kommunala anläggningar 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 3  Beslut om säkerhetsprövning av personal i 
säkerhetsklassad befattning (enl. särskilt beslut i 
kommunstyrelsen) 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 4  Beslut om rekrytering, utbildning och övning av 
personal i kommunens freds- och krigsorganisation 
samt registrering och placering av sådan personal 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 5  Beslut i ärenden om förmåner, ledighet och fritid 
samt 
disciplinansvar för totalförsvarspliktiga som fullgör 
civilplikt 

 
Kd 

Säkch 
Säkskyddsch 

 

G 6  Samverkansöverenskommelser med myndigheter 
och organisationer i totalförsvarsärenden 

 Kd 
Säkskyddsch  

G 7  
Yttranden vid antagande av hemvärnsmän 

 Kd 
Säkch 

Säkskyddsch 
 

G 8  Yttranden vid ansökan om tillstånd för allmän 
kameraövervakning  

 Kd 
Säkch 

Säkskyddsch 
 

G 9  Beslut om säkerhetsprövning av personal i 
säkerhetsklassad befattning 

 Kd 
Säkch 

Säkskyddsch 
 

G 10  Begäran om handräckning hos Kronofogden 
avseende borttagande av egendom på kommunägd 
fastighet 

 Kso 
Kd 

Säkch 
 

G 11  Beslut i arbete med risk och sårbarhetsanalys samt 
plan eller annat arbete enligt lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

 

Tu  

G 12  Tillfälligt förbud mot förtäring av alkohol på 
offentlig plats 
 

 
Kd X 
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  H. Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 
Nr Ärende Lagrum m.m. Delegat 

(lägsta) 

Får 
vidare-

delegeras 

H 1  
Fatta beslut på arkivmyndighetens vägnar som inte 
är principiella eller av större vikt 

Arkivlag 

Riktlinjer för 
arkiv 

Ark  

 

--- 
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  BILAGA TILL 
DELEGATIONSORDNING FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN 

1 (1)  

 
Kommunledningskontoret 
 Datum     
Tove Nilsson 
Jurist 
Kansliavdelningen 

2022-02-23     

  

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Behöriga delgivningsmottagare för 
Kommunstyrelsen 
 
Vem som har behörighet att ta emot delgivning för nämnder i Upplands-Bro 
kommuns räkning regleras i reglemente med gemensamma bestämmelser för 
den politiska organisationen.  

Enligt 27 § sker delgivning med nämnden med ordföranden, kommun-
direktören, kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.  

Utöver de funktioner som finns uppräknade i 27 § har följande funktioner 
behörighet att ta emot delgivning för Kommunstyrelsens räkning: 

Kommunledningskontoret: 

• Avdelningschef 
• Enhetschef 
• Registrator 

Samhällsbyggnadskontoret: 

• Avdelningschef 
• Enhetschef 
• Registrator 
• Handläggare inom enheten Mark- och naturförvaltning 
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PROTOKOLLSUTDRAG 22 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-03-17 

 

 

§ 31 Revidering av delegationsordning 
 Dnr KS 20/0020 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen. 

2. Kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders 

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som 

nu fastställs i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelsen eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med 

att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa 

nämndsammanträden. Genom delegering skapas ett effektivt klimat för 

verksamheterna att göra sitt arbete. Delegationsordningen behöver regelbundet 

revideras allteftersom nya behov uppstår.  

De revideringar som föreslås är på två områden av större slag; avsnittet om 

upphandling och införande av ett nytt avsnitt H – Kommunstyrelsen som 

arkivmyndighet.  

Bakgrunden till den omfattande revideringen av avsnittet om upphandling är att 
det nu i kommunen finns en upphandlingsenhet med en ny upphandlingschef 

och att förutsättningar därmed finns för att arbeta med upphandlingar på ett 
mer effektivt sätt. Ett annat syfte med revideringen är att samordna hela 
kommunens upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga nämnder.  

Idag saknas delegation i frågor som rör kommunstyrelsen som arkivmyndighet. 

Samtliga beslut måste på detta område därmed tas i kommunstyrelsen vilket 

inte bidrar till ett effektivt arbetssätt. Därmed bör även beslut som ska fattas av 

arkivmyndigheten delegeras. 

I övrigt är de föreslagna revideringarna av mindre slag och avser främst 

ändringar i text för att förtydliga innehållet och betydelsen. Vidare har även 

vissa beslut gjorts möjliga att vidaredelegera. 

En ytterligare målsättning är att samtliga nämnders delegationsordningar blir 
mer enhetliga genom att de följer samma struktur. Med anledning av detta 

föreslås kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders 
delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur nu fastställs 
i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 februari 2021 
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PROTOKOLLSUTDRAG 23 (37)  

 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 

2021-03-17 

 

 

 Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad den 29 

januari 2020 (KS 20/0020, UBKFS 2020:01) 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen. 

2. Kommundirektören få i uppdrag att verka för att samtliga nämnders 

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som 

nu fastställs i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Juridikfunktionen för publicering av reviderad delegationsordning 
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