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Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund från den 1 januari 2019 har fast-
ställts av direktionen den 5 februari 2019, § 5, och gäller under mandatperioden 2019–2022. 

Förändringar av organisationen i Jämtlands Gymnasieförbund, ändringar i skollagen och re-
kommendationer från förbundets revisorer har föranlett en revision av delegationsbestäm-
melserna. Beslut om reviderade delegationsbestämmelser har fattats av direktionen den 24 
maj 2019, § 27 och ska gälla från den 1 juli 2019.  

Direktionen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–40 §§ kommunallagen rätt att 
delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, åt en  
ledamot eller ersättare eller åt en anställd åt direktionen. 

Ärenden, som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas till 
direktionen, om han/hon anser att ärendet bör behandlas av direktionen. 

Om både delegat och ersättare är förhindrade att fatta beslut, inträder förbundsdirektören 
som delegat (gäller ej brådskande ärenden). 

Delegationsbeslut ska anmälas till direktionen vid nästa påföljande sammanträde. 

Ärenden som utgör ren verkställighet är inte delegationsärenden. Utmärkande för de senare 
är att de har ett klart drag av självständig bedömning och besluten kan ofta överklagas. Beslut 
som utgör verkställighet är till exempel sådana som avser beredning av ärenden, exempelvis i 
en ordförandeberedning. Beslut som följer direkt av författning eller avtal, till exempel bevil-
jande av semester eller föräldraledighet, är inte heller delegationsärenden. Andra ärenden 
som brukar räknas som verkställighet är till exempel svar på skrivelser, där direktionen antagit 
normer eller riktlinjer, direktupphandling och försäljning av lös egendom, vars värde inte 
överstiger två eller tre basbelopp. 
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1 BRÅDSKANDE ÄRENDEN    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
1.1 Brådskande beslut som inte kan av-

vaktas till direktionens avgörande 
KL 6:39 Ordf. i direktionen 1:e vice ordf. och 

2:e vice ordf. 
direktionen 

2 ALLMÄNNA ÄRENDEN    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 

2.1 Besluta att inte lämna ut allmän hand-
ling (motivering och över-
klagandehänvisning ska lämnas) 

FL 32–34 
OSL 6:2–3  

Förbundsdirektör  

2.2 Framställning och yttrande som inte är 
av principiell art eller av större ekono-
misk betydelse 

 Ordf. i direktionen 
Förbundsdirektör 

 

2.3 Avvisning av för sent inkommet överkla-
gande förutsatt att omprövning av be-
slutet ej ska ske 

 Förbundsdirektör  

2.4 Yttrande över överklagande av  
delegationsbeslut 

 Utsedd delegat  

2.5 Yttrande vid enkelt planförfarande  Förbundsdirektör  

2.6 Prövning av dispens från fastställda rikt-
linjer för elevresor och stöd för in-
ackordering 

SkolL 15:32 
SkolL 18:30, 
32 

Antagnings-
handläggare 

Planeringschef 

2.7 Utse ombud att föra direktionens talan 
inför domstol och andra myndigheter 
samt vid förrättning av skilda slag 

 Förbundsdirektör  

2.8 Gallring av handlingar övertagna av ar-
kivmyndigheten, som ej är upptagna i 
dokumenthanteringsplanen 

Arkivlag § 10 Förbunds-
sekreterare 

 

2.9 Rätt att vidaredelegera beslut    Förbundsdirektör  

2.10 Medge att alkoholhaltiga drycker får 
serveras i samband med extern eller 
intern representation 

 Ordf. i direktionen 
Förbundsdirektör 

 

2.11 Avtal med personuppgiftsbiträde om 
behandling av personuppgifter för för-
bundets räkning 

GDPR Förbundsdirektör  

2.12 Arbetsmiljöansvar AML Förbundsdirektör Respektive 
chef/rektor 

2.13 Beslut om att anmäla personuppgifts-
incident till Datainspektionen 

GDPR Förbundsdirektör  
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3 EKONOMI    

     
Punk
t 

Ärende Lagrum Delegat Ersättare 

3.1 Utseende av beslutsattestanter  Förbundsdirektör Ekonomichef 

3.2 Tillägg, avvikelser av ej principiell 
art och förtydliganden av krav 
ställda i av direktionen antagna 
förfrågningsunderlag 

 Förbundsdirektör Ekonomichef 

3.3 Upphandling förbundsgemen-
samma varor, tjänster och ent-
reprenader för högst 20 bas-
belopp 

 Intendent Förbundsdirektör 

3.4 Beslut om tilläggsbelopp till fri-
stående huvudmän 

GyF 13:7, 
SkolL 
16:54 

Förbundsdirektör Ekonomichef 

3.5 Beslut om bidragsbelopp för 
under året tillkommande fri-
stående huvudmän med elever 
från kommun inom Jämtlands 
Gymnasieförbund (Gäller sådana 
huvudmän som tillkommer efter 
direktionens beslut om bidrag till 
fristående huvudmän i samband 
med budget) 

GyF 13:1–6 
SkolL 16:52, 
53, 55 

 

Förbundsdirektör Ekonomichef 

3.6 Beslut om utfärdande av betal-
kort 

 Förbundsdirektör  

3.7 Nedskrivning av fordran med 
högst ett basbelopp per kund 

 Ekonomichef Förbundsdirektör 

3.8 Beslut om tecknande av hyres-
/leasingavtal med undantag av 
lokaler 
* upp till 10 basbelopp 

 Intendent Förbundsdirektör 

3.9 Hyresavtal för lokaler utifrån 
direktionens beslut om förläg-
gande av utbildningar. 

 Intendent Förbundsdirektör 

3.10 Inköp av varor och tjänster inom 
ramen för beslutad budget och 
attesträtt enligt punkt 3.1*  

   

*) Belopp upp till 25 tkr  Rektor Områdeschef 

*) Belopp upp till 200 tkr  Områdeschef 
Intendent 

Förbundsdirektör 

*) Belopp upp till 15 mnkr  Förbundsdirektör  
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4 GYMNASIESKOLAN    
     
Punk
t 

Ärende Lagrum Delegat Ersättare 

4.1 Skyndsamt utreda omständigheterna 
kring uppgivna kränkningar och i före-
kommande fall vidta åtgärder 

SkolL 6:10 Rektor Områdeschef 

4.2 Yttrande för i medlemskommunen folk-
bokförd elev att gå gymnasieutbildning i 
kommun utanför Jämtlands Gymnasie-
förbund i de fall samverkansavtal saknas 

SkolL 16:48 Antagnings-
handläggare 

Planeringschef 

4.3 Mottagande av elev som ej är folkbok-
förd i kommun inom Jämtlands  
Gymnasieförbund i de fall samverkans-
avtal saknas 

SkolL 16:44, 
47 

Antagnings-
handläggre 

Planeringschef 

4.4 Antagning av elever till årskurs 1 SkolL 15:12–
14, 16:35–
36, 17:14, 
GyF 7:1–2, 
4–7 

Antagnings-
handläggare 

Planeringschef 

4.5 Antal platser i fri kvot på olika program i 
gymnasieskolan 

GyF 7:3 Rektor Områdeschef 

4.6 Antagning och återantagning av elever 
till gymnasieskolan vid senare tidpunkt 

GyF 7:8, 10 Rektor Områdeschef 

4.7 Beslut om att elev får byta 
studieväg 

GyF 7:9 Rektor Områdeschef 

4.8 Beslut om erbjudande av  
programfördjupning 

GyF 4:6 Rektor Områdeschef 

4.9 Beslut om kurser inom  
individuellt val 

GyF 4:7–8  Verksamhets-
planerare 

Rektor 

4.10 Beslut om avvikelser från  
nationellt program för enskild elev 

SkolL 16:14 Rektor Områdeschef 

4.11 Fastställande av timmar som ska gälla 
för en kurs 

GyF 4:22 Rektor Områdeschef 

4.12 Organisation av arbetsplatsförlagt 
lärande 

GyF 4:12–13  Rektor Områdeschef 

4.13 Upprätta avtal för den arbetsplats-
förlagda delen av gymnasial lärlings-
utbildning 

SkolL  
16:11 a 

Rektor Områdeschef 

4.14 Antagning av behöriga elever på yrkes-
introduktion eller individuellt alternativ 

SkolL 17:11 Förbundsdirektör Antagningshand-
läggare 

4.15 Bedömning av språkkunskaper inför 
mottagande till språkintroduktion 

GyF 6:7 Rektor Områdeschef 



  

  Dnr 16-2019 

  Fastställda i direktionen 

  2019-05-25 § 27 

 

 j! Delegationsbestämmelser för direktionen 2019–2022  6(12) 

 

4 GYMNASIESKOLAN (forts.)    

     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
4.16 Beviljande av förlängd undervisning 

inom egen verksamhet 
SkolL 16:15, 
GyF 9:7 

Rektor Områdeschef 

4.17 Beslut om erbjudande av modersmåls-
undervisning/studiehandledning på 
modersmål 

SkolL 15:19, 
18:19 

Rektor Områdeschef 

4.18 Beslut att ingå samverkansavtal SkolL 15:30, 
23:8, FL, KL 

Förbundsdirektör  

4.19 Beslut om plan för utbildningen på 
varje introduktionsprogram 

SkolL 17:7 Förbundsdirektör  

5 GYMNASIESÄRSKOLAN    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
5.1 Skyndsamt utreda omständigheterna 

kring uppgivna kränkningar och i före-
kommande fall vidta åtgärder 

SkolL 6:10 Rektor Områdeschef 

5.2 Yttrande för i medlemskommunen 
folkbokförd elev att gå gymnasieutbild-
ning i kommun utanför Jämtlands 
Gymnasieförbund i de fall samverkans-
avtal saknas 

SkolL 19:41 Antagnings-
handläggare 

Planeringschef 

5.3 Mottagande av elev som ej är folkbok-
förd i kommun inom Jämtlands Gym-
nasieförbund i de fall samverkansavtal 
saknas 

SkolL 19:29 
stycke 1, 
19:35–36, 
39–40 

Antagnings-
handläggare 

Planeringschef 

5.4 Avgörande om elev har rätt att bli mot-
tagen i gymnasiesärskola 

SkolL 18:5 Rektor Områdeschef 

5.5 Ansvara för urval och beslut om antag-
ning av elev till gymnasiesärskola 

SkolL 18:12,  
GyF 7:11–13 

Rektor Områdeschef 

5.6 Avgörande om elev ska gå i nationellt 
eller individuellt program 

SkolL 19:29 
stycke 3 

Rektor  Områdeschef 

5.7 Beslut om kurser inom individuellt val GyF 4:7 Rektor Områdeschef 

5:8 Fastställande av undervisningstimmar 
som ska gälla för en kurs 

GyF 4:22 Rektor Områdeschef 

5:9 Beslut om antal dagar för idrott och 
friluftsverksamhet 

GyF 3:5 Rektor Områdeschef 

5:10 Organisation av arbetsplatsförlagt 
lärande 

GyF 4:12–13 Rektor Områdeschef 

5:11 Upprätta avtal för den arbetsplats-
förlagda delen av gymnasial lärlings-
utbildning 

SkolL 19:10 a Rektor Områdeschef 
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5 GYMNASIESÄRSKOLAN (forts.)    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
5:12 Besluta om utbildning i gymnasie-

särskola ska fördelas på längre tid än 
fyra läsår 

SkolL 19:17 Rektor Områdeschef 

5:13 Besluta om antagning vid senare tid-
punkt än vid början av utbildningen 

GyF 7:14, 7:8 Rektor Områdeschef 

5.14 Besluta om byte av studieväg för  
enskild elev 

GyF 7:14, 7:9 Rektor Områdeschef 

5.15 Besluta om återantagning av elev som 
slutat innan eleven har slutfört utbild-
ningen 

GyF 7:14, 
7:10 

Rektor Områdeschef 

6 VUXENUTBILDNINGEN    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
6.1 Skyndsamt utreda omständigheterna 

kring uppgivna kränkningar och i före-
kommande fall vidta åtgärder 

SkolL 6:10 Rektor Områdeschef 

6.2 Beslut om avgifter som kan medföra en 
kostnad för eleven 

SkolL 20:7, 
21:6 

Rektor Områdeschef 

6.3 Beslut om elevens utbildning ska upp-
höra och beslut om utbildning på nytt 
ska beredas 

SkolL 20:9, 
21:9 

Rektor Områdeschef 

6.4 Beslut om mottagande till vuxenutbild-
ning på grundläggande nivå 

SkolL 20:13 Rektor Områdeschef 

6.5 Beslut och yttrande till annan huvud-
man med bedömning om sökanden 
uppfyller villkoren enligt SkolL 20:1 på 
grundläggande nivå 

SkolL 20:14 Rektor Områdeschef 

6.6 Beslut om mottagande av sökande från 
annan kommun till vuxenutbildning på 
grundläggande nivå 

SkolL 20:14 Rektor Områdeschef 

6.7 Beslut om mottagande av sökande från 
annan kommun till vuxenutbildning på 
gymnasial nivå 

SkolL 20:22 Rektor Områdeschef 

6.8 Beslut om mottagande och antagande 
på vuxenutbildning på gymnasial nivå 

SkolL 20:22–
23  

Rektor Områdeschef 

6.9 Yttrande om åtagande om inter-
kommunal ersättning avseende vuxen-
utbildning på gymnasial nivå 

SkolL 20:21 Rektor Områdeschef 

6.10 Beslut om mottagande av sökande till 
utbildning i svenska för invandrare 

SkolL 20:33 Rektor Områdeschef 

6.11 Beslut om mottagande och antagande 
av elev på särskild utbildning för vuxna 

SkolL 21:7 Rektor Områdeschef 
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6 VUXENUTBILDNINGEN (forts.)    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
6.12 Yttrande om åtagande om inter-

kommunal ersättning avseende särskild 
utbildning för vuxna 

SkolL 21:7 Rektor Områdeschef 

6.13 Beslut om rätt till utbildning eller annan 
verksamhet för bosatt i landet till följd 
av EU-rätten 

SkolL 29:2 Förbundsdirektör  

6.14 Beslut om vilka nat. kurser som ska ges VF 2:9 Rektor Områdeschef 

6.15 Organisation av arbetsplatsförlagt  
lärande 

VF 2:27 Rektor Områdeschef 

6.16 Ansvar för utredning i samband med 
avstängning 

VF 7:4 Rektor Områdeschef 

7 PERSONALÄRENDEN    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
7.1 Förbundets detaljorganisation  Förbundsdirektör  

7.2 Inrättande, förändring, indragning av 
tjänster* inom ramen för budget 

   

 *) Områdeschefer, rektorer, intendent, 
planeringschef och underställd perso-
nal vid förbundskansliet 

 Förbundsdirektör  

 *) Berörda tjänster inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) Tjänster inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 

7.3 Tillsvidareanställning och anställning 
för viss tid minst sex månader alt. minst 
hel termin* 

 Beslut ska föregås 
av samråd med 
HR-chef 

 

 *) Områdeschefer, rektorer, intendent, 
planeringschef och underställd perso-
nal vid förbundskansliet 

 Förbundsdirektör  

 *) Berörda tjänster bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) Tjänster inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 
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7 PERSONALÄRENDEN (forts.)    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
7.4 Visstidsanställning understigande sex 

månader alt. kortare tid än hel termin* 
   

 *) Förbundsdirektör  Ordf. direktionen  

 *) Områdeschefer, rektorer, intendent, 
planeringschef och underställd perso-
nal vid förbundskansliet 

 Förbundsdirektör  

 *) Berörda tjänster inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) Tjänster inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 

7.5 Lönesättning vid anställning*    

 *) Förbundsdirektör  Ordf. direktionen  

 *) Områdeschefer, rektorer, intendent, 
planeringschef och underställd perso-
nal vid förbundskansliet  

 Förbundsdirektör  

 *) Berörda tjänster inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) Tjänster inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 

7.6 Tillkommande ersättningar för all per-
sonal såsom övertid, reseersättning 
och timlön för timanställd. 

 Respektive 
chef/rektor 

 

7.7 Överenskommelse med enskild arbets-
tagare* om ny lön i särskilt fall 

 Beslut ska föregås 
av samråd med 
HR-chef 

 

 *) Områdeschefer, rektorer, intendent, 
planeringschef och underställd perso-
nal vid förbundskansliet 

 Förbundsdirektör  

 *) Berörd personal inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) Personal inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 
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7 PERSONALÄRENDEN (forts.)    
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
7.8 Förflyttning och omplacering*  Beslut ska föregås 

av samråd med 
HR-chef 

 

 *) Underställd personal och personal 
mellan områden eller organisatoriska 
enheter inom förbundet 

 Förbundsdirektör  

 *) Berörd personal inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) Personal inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 

7.9 LAS-varning/erinran eller skriftlig  
varning* 

LAS, kollek-
tivavtal 

Beslut ska föregås 
av samråd med 
HR-chef 

 

 *) Områdeschefer, rektorer, intendent, 
planeringschef och underställd perso-
nal vid förbundskansliet 

 Förbundsdirektör  

 *) Berörd personal inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) Personal inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 

7.10 Beslut om uppsägning av personal från 
arbetsgivarens sida (personliga skäl, 
arbetsbrist), exklusive förbundsdirektör 

LAS Förbundsdirektör  

7.11 Beslut om avskedande LAS Förbundsdirektör  

7.12 Ledighet för fackliga studier och upp-
drag 

FML HR-chef Förbundsdirektör 
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7 PERSONALÄRENDEN (forts.)     
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
7.13 Teckna kollektivavtal med personalor-

ganisationerna i frågor som rör förhål-
landet mellan gymnasieförbundet som 
arbetsgivare och dess arbetstagare 

HÖK   

 a) Lönesättning i samband med 
löneöversyn avseende för-
bundsdirektör 

 Ordförande i  
direktionen  

 

 b) Lönesättning i samband med 
löneöversyn avseende övrig 
personal 

 Förbundsdirektör  

 c) Övriga kollektivavtal och rätts-
tvisteförhandlingar 

 Förbundsdirektör  

 d) Centralt tecknade kollektivavtal 
gällande förbundet 

MBL §23 Förbundsdirektör  

7.14 Fastställa centrala tillämpningar avse-
ende avtalsfrågor 

 Förbundsdirektör  

7.15 Beslut om undantag från samordning 
av lön och utgående pensionsför-
måner*  

   

 *) avseende förbundsdirektör  Ordförande i  
direktionen 

 

 *) avseende övrig personal  Förbundsdirektör  

7.16 Beslut om pension i enlighet med gäl-
lande pensionsavtal avseende: 

   

 a) Förbundsdirektör  Ordförande i  
direktionen 

 

 b) Områdeschefer, rektorer, in-
tendent och underställd perso-
nal vid förbundskansliet 

 Förbundsdirektör  

 c) Berörd personal inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 d) Berörd personal inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 e) Berörd personal inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 f) Personal inom  
respektive område 

 Områdeschef Förbundsdirektör 
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7 PERSONALÄRENDEN (forts.)     
     
Punkt Ärende Lagrum Delegat Ersättare 
7.16 
(forts.) 

Beslut om pensionsförmåner utöver 
miniminivån enligt pensionsavtalet, 
exklusive förbundsdirektör 

 Förbundsdirektör  

 Beslut om kvarstående i anställning 
efter fyllda 67 år* 

   

 *) områdeschefer, rektorer, intendent 
och underställd personal vid förbunds-
kansliet 

 Förbundsdirektör  

 *) berörd personal inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda tjänster inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) personal inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 

7.17 Ledighet utan lön för enskilda angelä-
genheter* 

   

 Områdeschefer, rektorer, intendent 
och underställd personal vid förbunds-
kansliet 

 Förbundsdirektör  

 *) Berörd personal inom bibliotek  Områdeschef RO1 Förbundsdirektör 

 *) Berörd personal inom IT  Planeringschef Förbundsdirektör 

 *) Berörda personal inom café och 
vaktmästeri 

 Intendent Förbundsdirektör 

 *) Personal inom respektive område  Områdeschef Förbundsdirektör 

7.18 Beslut att förbjuda bisyssla AB 3:8 Förbundsdirektör  

7.19 Besluta om avsteg från behörighetskrav 
om ingen behörig lärare finns att tillgå 

SkolL  
2:18–19 

Områdeschef Rektor 

 


