
  

           

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund 

 

Bestämmelser angående delegation 
 

1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från 2010-07-01 och är senast reviderad av direktionen 

2019-10-11. 

 

2. Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt handläggs alltid av direktionen. 

 

3. Delegerad beslutanderätt kan endast nyttjas inom ramen för anslagna medel. 

 

4.  Besluten upptages i delegationsrapporter till direktionens sammanträden. 

 

5.  Delegationsbeslut har samma rättsverkan som direktionens egna beslut. 

 

6. Till direktionens ordförande delegerade ärenden handläggs vid förhinder för denne av direktionens vice ordförande. 

 

7. Delegat kan returnera ärende till direktionen för handläggning. Vidaredelegerade ärenden returneras till den som utdelat 

vidaredelegationen. 

 

8. Utdelad delegationsrätt kan alltid återkallas av direktionen eller av den som vidaredelegerat ärendet. 

 

9. Beslut som innebär verkställighet upptas inte i delegationsrapporter 

 till direktionen. 

 

10. Skollagen 2010:800 ger rektor ett direkt uppdrag att besluta om enhetens inre organisation för de utbildningsformer som regleras av 

skollagen, dvs kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.. Dessa beslut ska ej återrapporteras till direktionen.  
 

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna 

lag eller andra författningar. Skollag 2010:800 2 kap, 10 § 

 



  

Beslutanderätten för rektor gäller inom de organisatoriska och ekonomiska ramar som direktionen beslutat om.  

 

I delegationsordningen används titeln LC-chef/rektor och benämningen lärcentra även om delegationen endast syftar till den del av 

lärcentras verksamhet som ej omfattas av skollagen, till exempel yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. 

 

 

 

11. Delegerad beslutanderätt gällande upphandling, inköp och avtalstecknande gällande varor och tjänster kan endast nyttjas inom de 

ramar och under de förutsättningar som anges i förbundets upphandlingspolicy och attestreglemente. 

 
12. Delegerad beslutanderätt gällande personalfrågor kan endast nyttjas inom de ramar och under de förutsättningar som anges i 

personalhandboken och förbundets övriga riktlinjer för personalområdet. 

 

Besvär 
 

Delegationsbeslut fattas ”å Direktionens vägnar” och kan därmed också bli föremål för besvär på samma sätt som beslut fattade av Direktionen i 

plenum. 

 

Besvärsbestämmelser återfinns i  

 

Kommunallagen 13 kap 1-9 §§ 

Skollagen  28 kap 1-18 §§ 

Förvaltningslagen  40-48§§ 

 

Ytterligare möjligheter till besvär regleras i de speciallagstiftningar/förordningar i övrigt som omgärdar direktionens verksamhet. Vid nekande 

beslut skall alltid besvärshänvisning medfölja beslutet till den som beslutet berör. 

 

 

 

Beslutanderätt delegerad av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2015-06-22, med rätt för förbundschefen att vidaredelegera samt 

information om verkställighet m.m.   – Beslut om revideringar fattas av direktionen 161221 



  

 

A) Övergripande frågor, administration, organisation 
 

Nr Delegerad 

beslutanderätt/verkställighet 

 

Delegat enligt  

direktionens beslut 

Beslut som ej 

ska anmälas 

till direktionen 

Vidaredelegerat till  Anmärkning/Riktlinjer 

1 Besluta i brådskande ärenden  

 

Ordföranden   Kommunallagen kap 6, 39 § 

2 Personuppgiftsansvar 

(GDPR/dataskyddsförordningen) 

Förbundschef X  Direktionen kan ej delegera 

överordnat ansvar 

3 Lämna ut allmän handling 

(tryckfrihetsförordningen kap 2) 

Om en handling innehåller sådana 

uppgifter som omfattas av sekretess 

enligt off. o sekretesslag behandlas 

frågan enligt punkterna 5-7 nedan 

 

Den tjänsteman som har 

handlingen i sitt förvar. 

  Se rutiner för 

dokumenthantering 

4 Besluta att ej lämna ut allmän handling i 

sin helhet eller till vissa delar                  

(Off. o sekretesslagen) 

 

Förbundschef   Se bl a 21 kap, 23 kap, 31 

kap 

Beslutet kan överklagas 

enligt Off. o sekretesslagen 

kap 6, 7 §. 

5 Besluta att lämna ut allmän handling 

som omfattas av sekretess i de fall som 

upptas i Off. o sekretesslagen.  

Förbundschef    

  



  

6 Besluta att lämna ut allmän handling, 

helt eller delvis, med förbehåll  

Förbundschef   Se Off. o sekretesslagen kap 

10, 14 § 

Beslutet kan överklagas.  

7 Besluta att den som för talan i ett ärende 

personligen skall medverka samt besluta 

att avvisa ett ombud eller biträde  

(förvaltningslagen 14 §) 

 

Förbundschef    

8 Besluta om muntlig handläggning i 

ärende som avser ärendehandläggning 

(förvaltningslagen 9 §) 

 

Förbundschef X Lc-chef/Rektor Om en enskild part vill lämna 

uppgifter muntligt i ett ärende 

ska myndigheten ge parten 

tillfälle till det, om det inte 

framstår som obehövligt. 

Myndigheten bestämmer hur 

detta ska ske 

(förvaltningslagen 24 §)   

9 Besluta att avgöra ärende utan 

underrättelse till sökande, klagande eller 

annan part om nya uppgifter i ärendet 

tillkommit (förvaltningslagen 25 §) 

 

Förbundschef  Ansvarig handläggare i 

aktuell sakfråga 

 

10 Besluta i vilken form underrättelse till 

sökande, klagande eller annan part skall 

ske 

-enligt förvaltningslagen av nya 

uppgifter i ärendet  

  (förvaltningslagen 25 §) 

- av beslut (förvaltningslagen 33 §) 

Förbundschef  Ansvarig handläggare i 

aktuell sakfråga 

 

11 Besluta att avvisa för sent inkommet 

överklagande  (förvaltningslagen 45 §) 

 

Förbundschef  Ansvarig handläggare i 

aktuell sakfråga 

 

  



  

12 Verkställa överlämnande av 

överklagande och övriga handlingar i 

överklagat ärende till myndighet som 

skall pröva överklagandet 

(förvaltningslagen  46 §) 

 

Förbundschef X Ansvarig handläggare i 

aktuell sakfråga 

Lagstadgad skyldighet 

13 Ompröva beslut som är uppenbart 

oriktigt på grund av nya omständigheter 

eller annat skäl, samt besluta om 

omprövning av sådant beslut som 

överklagats (förvaltningslagen 37-39 

§§) 

 

Förbundschef  Ansvarig handläggare i 

aktuell sakfråga 

 

14  Underrätta klaganden i ärende, där 

beslutet överklagats och som också 

omprövats så nytt beslut fattats som är i 

enlighet med klagandens krav, om att 

prövning enligt förvaltningslagen 45 § 

och överlämnande till besvärsinstans 

enligt 46 § ej sker på grund av 

överklagat besluts förfall enligt 44 §  

 

Förbundschef X Ansvarig handläggare i 

aktuell sakfråga 

Lagstadgad skyldighet 

15 Avge framställningar och yttranden till 

medlemskommunernas nämnder och 

statliga myndigheter i ärenden som inte 

är av principiell natur 

 

Förbundschef  Vuxenutbildningschef 

om ärendet gäller lärcentra 

 

16 Avge yttrande till Skolinspektionen i 

elevärende 

 

Vuxenutbildningsutskott 

 

 I brådskande ärenden 

Vuxenutbildningschef efter 

samråd med direktionens 

ordförande 

 

Efter handläggning av berörd 

Lc-chef/rektor 

  



  

17 Överklaga beslut och dom 

 

Förbundschef  Om ärendet gäller 

vuxenutbildning - 

Vuxenutbildningschef 

Om ärendet gäller 

vuxenutbildning - 

efter samråd med 

vuxenutbildnings-

/intagningsutskott. 

18 Utfärda fullmakt att föra direktionens 

talan i vissa ärenden inom det 

civilrättsliga området, vid processer o 

dylikt 

 

Ordförande    

 

19 Besluta om verksamhetens organisation 

inom ramen för uppdrag, beslutad 

verksamhet och budget inom 

a)  kansliet 

b)  lärcentra 

 

Förbundschef  a) Vidaredelegeras ej 

b) Lc-chef/rektor 

Inklusive att fastställa 

expeditions- och telefontider  

(förvaltningslagen 7 §) 

Punkt 10 i ”Bestämmelser 

angående delegation” 

20 Besluta om användning av befintliga 

lokaler  

 

Förbundschef  Lc-chef/rektor Punkt 10 i ”Bestämmelser 

angående delegation” 

21 Sluta avtal och underteckna kontrakt på 

lokaler inom ramen för uppdrag, 

beslutad verksamhet och budget 

 

Förbundschef  Lc-chef/rektor  

22 Hyra/låna ut lokaler tillfälligt enligt  

medlemskommunernas riktlinjer 

 

Förbundschef X Lc-chef/rektor  

23 Sluta avtal och överenskommelser med 

annan nämnd, styrelse eller företag om 

utförande av verksamhet inom 

förbundet 

 

   Delegeras ej 

  



  

24 Föra direktionens talan i ärenden kring 

verksamhet tillsammans med annan 

nämnd/förvaltning i medlemskommuner 

 

Förbundschef    

25 Besluta om alternativa driftsformer    Delegeras ej 

26 Sluta avtal med universitet om 

utveckling eller distribution av 

högskoleutbildning enligt direktionens 

riktlinjer 

 

Ordförande    

27 Föra förbundets talan i förhandling 

kring avtal med universitet 

 

Förbundschef  Vuxenutbildningschef  

28 Besluta om samt underteckna 

ansökningar om utbildningsplatser med 

statlig finansiering till Skolverket och 

Yrkeshögskolemyndigheten. 

Ordförande och 

Förbundschef , var och 

en för sig. 

  Direktionsbeslut 

2011 12 16, 2015 06 22 



  

B) Ekonomi 
 

Nr Delegerad 

beslutanderätt/verkställighet 

 

Delegat enligt  

direktionens beslut 

Beslut som ej 

ska anmälas 

till direktionen 

Vidaredelegerat till Anmärkning/Riktlinjer 

1 Besluta om ändringar under pågående år 

i direktionens beslut om attestanter 

 

Förbundschef  Vuxchef om ansvaret gäller 

enskilt lärcentra 

Attestanter och konterare 

fastställs årligen av 

direktionen  

2 Besluta om omfördelning av driftsmedel 

mellan verksamheter enligt riktlinjer 

från direktionen. 

 

Förbundschef  Vuxenutbildningschef vid 

omfördelning mellan 

lärcentraverksamheter 

 

3 Besluta om omfördelning av driftsmedel  

inom lärcentra. 

 

Förbundschef  Lärcentrachef/rektor Punkt 10 i ”Bestämmelser 

angående delegation” 

4 Upphandling, tilldelningsbeslut, 

kontraktstecknande för varor och tjänster 

a) Upp till direktupphandlingsgräns LOU 

b) Över direktupphandlingsgräns LOU 

 

a) Respektive 

budgetansvarig 

b) Förbundschef 

  Vid upphandling/inköp över  

2 basbelopp - efter samråd 

med upphandlingssamordnare 

 

Se även upphandlingspolicyn. 

5 Besluta om avrop från gällande ramavtal 

 

Alla tjänstemän med 

attesträtt 

   

 

 

Se även upphandlingspolicyn. 

6 Besluta om avyttring av lös egendom 

inom 

a)  kansliet 

b)  lärcentra 

 

Förbundschef  b) Lc-chef/ Rektor Punkt 10 i ”Bestämmelser 

angående delegation” 

Försäljning förutsätter 

annonsering eller inbyte i 

samband med nytt köp. 

  



  

7 Teckna förbundets bank- och 

postgirokonton samt underteckna 

handlingar avseende samtliga 

bankärenden 

 

Ordförande och 

Förbundschef var och en 

för sig 

  Direktionsbeslut  

2010-02-24, 2015-06 22 

8 Teckna krediter för förbundet Ordförande och 

Förbundschef var och en 

för sig 

 

  Direktionsbeslut  

2010-02-24, 2015 06 22 

9 Firmatecknare för kommunalförbundet i 

fråga om EU-projekt 

och andra projekt med extern 

finansiering, inom ramen för beslut  

och riktlinjer från Direktionen samt 

tilldelad budget. 

 

Förbundschef    

 



  

C) Personalfrågor 
 

Nr Delegerad 

beslutanderätt/verkställighet 

Delegat enligt  

direktionens beslut 

Beslut som ej 

ska anmälas till 

direktionen 

Vidaredelegerat till Anmärkning/Riktlinjer 

1 Anhålla om undantag från 

anställningsstopp 

 

Förbundschef    

2 Tillsätta på tjänst som tillsvidareanställd 

och på anställning under minst 6 

månader  

a) personal inom kansliet 

b) utvecklingsledare, Lc-chef/rektor, 

och projektledare inom lärcentra 

c) personal inom resp. lärcentra 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

  a) Förbundschef tillsätts av 

direktionen.   

b) Beslut om anställning, lön 

och villkor för Gymnasiechef 

och Vuxenutbildningschef 

fattas av direktionen. 

 

Direktionsbeslut 2015 06 22 

3 Förordna vikarie för Förbundschef  

under ordinarie  Förbundschefs frånvaro 

under högst 1 månad 

 

Förbundschef    

4 Tillsätta vikarie upp till 6 månader samt 

timanställd personal som 

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare  

inom lärcentra 

c) personal inom resp. lärcentra 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

X   

5 Tillsätta tidsbegränsad extra personal 

a) inom kansliet 

b) projektledare Lapplands 

lärcentra 

c)  timanställd personal inom resp. 

lärcentra 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef 

c) Lc-chef/Rektor  

   



  

 

6 Besluta om lön vid nyanställning 

avseende  

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare 

inom lärcentra  

c) personal inom resp. lärcentra 

 

a)Förbundschef  

X 

b) Vuxenutbildningschef 

c) Lc-chef/Rektor 

 

All lönesättning sker i 

dialog med 

personalstrateg eller 

överordnad chef 

Lön och villkor för 

Förbundschef, 

Vuxenutbildningschef och 

Gymnasiechef beslutas av 

direktionen. 

 

Direktionsbeslut 2015 06 22 

 

7 Besluta om lönerevision för 

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare 

inom lärcentra 

c) personal inom resp. lärcentra 

 

a)Förbundschef  

X 

b) Vuxenutbildningschef 

c) Lc-chef/Rektor 

Förbundschefens lönerevision 

beslutas av direktionen.  

 

8 Besluta om förmåner för facklig 

förtroendeman 

 

a)Förbundschef    

 

9 Besluta om ledighet och förmåner i 

samband med ledighet för fritidsstudier 

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare 

inom lärcentra 

c) personal inom resp.  lärcentra 

 

a) Förbundschef 

b)Vuxenutb.chef 

c) Lc-chef/rektor 

  Se Personalhandbok. 

10 Besluta om ledighet utöver rätt enligt lag 

eller avtal upp till 6 månader  

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare 

inom lärcentra 

c) personal inom resp. lärcentra 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

  Se Personalhandbok. 



  

11 Besluta om ledighet utöver rätt enligt lag 

eller avtal från 6 månader upp till 1 år 

a) för personal vid kansliet, Lc-chef/ 

rektor 

b) för personal inom lärcentra 

 

a) Förbundschef  b) Vidaredelegeras ej Ansökan över 1 år skall 

avgöras av direktionen 

 

Se Personalhandbok. 

 

12 Besluta om ledigheter, bisysslor och 

förmåner och i övriga angelägenheter av 

personaladministrativ karaktär som ej 

upptagits under annan punkt i detta 

avsnitt för  

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare 

inom lärcentra 

c) personal inom resp.lärcentra 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

  

 

Enligt arbetsrättsliga lagar 

och bestämmelser 

 

Se Personalhandbok. 

 

13 Besluta om varning eller avstängning av 

personal med eller utan lön 

 

Förbundschef 

 

 

  Utreds vidare innan beslut av 

direktionen 

 

14 Besluta om uppsägning/avsked 

a)  av personal vid kansliet 

b)   Lc-chef/rektor 

c)  av personal inom lärcentra 

 

a)Förbundschef 

b)Vuxenutbildningschef 

 

 c) Lc-chef/Rektor Enligt arbetsrättsliga lagar 

och avtal. 

 

15 Besluta om anställnings upphörande före 

avtalad uppsägningstid efter ansökan 

från den anställde avseende personal 

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och  projektledare 

inom lärcentra 

c) personal inom resp. lärcentra 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

  Om ersättare finns tillgänglig 

och verksamheten inte blir 

lidande, beviljas ansökan 

 



  

 

16 

 

Besluta om kompetensutveckling för  

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare 

inom lärcentra 

c) personal inom resp. lärcentra 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

 

X 

  

c)SL 2 kap 34§ 

 

17 Utfärda arbetsintyg/betyg för personal  

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare 

inom lärcentra 

c) personal inom resp. lärcentra 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

X   

18 Organisera och ansvara för arbets-

miljöarbetet vad avser verkställighet, 

ledning och kontroll i enlighet med 

gällande lagar, Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, yrkesinspektionens 

föreläggande eller rekommendationer 

 

a) personal på kansliet, 

b) utvecklingsledare, Lc-

chef/rektor och projektledare 

inom lärcentra 

c) personal inom resp. lärcentra 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

  Direktionens övergripande 

arbetsmiljöansvar delegeras 

ej. 

Punkt 10 i ”Bestämmelser 

angående delegation” 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhandlingar enligt MBL 

a) Med regionala fackliga 

företrädare, tvisteförhandlingar 

samt lokala förhandlingar 

gällande personal vid kansliet 

b) Med regionala fackliga 

företrädare, tvisteförhandlingar  

för personal inom lärcentra samt 

samt lokala förhandlingar 

gällande utvecklingsledare, Lc-

chef, och projektledare inom 

lärcentra 

c) Med lokala fackliga företrädare 

för personal vid resp.  Lärcentra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Förbundschef 

b) Vuxenutbildnings-

chef  

c) Lc-chef/Rektor  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

D) Vuxenutbildning 
 

Nr Delegerad 

beslutanderätt/verkställighet 

Delegat enligt  

direktionens beslut 

Beslut som ej 

ska anmälas 

till direktionen 

Vidaredelegerat till Anmärkning/Riktlinjer 

1 Beslut om vilka nationella kurser som ska 

ges 

Vux.utskott   SFS 2011:1108 2 kap 9 § 

2 Besluta om avstängning av elev Vux.utskott   SL 5 kap 17, 18, 19, 20 §§ 

3 Besluta om att utbildning på kurs ska 

upphöra på komvux och SFI 

Vux.utskott   SL 20 kap 9 § 

4 Beslut om mottagande och antagning till 

komvux och SFI 

Vuxenutb.utskott 

Lc-chef/rektor vid 

kontinuerligt intag 

  SL 20 kap. 22, 23, 33 §§ 

 

5 Beslut om mottagande av elev och 

antagning till särskild utbildning för 

vuxna  

 

Vuxenutb.utskott 

Lc-chef/rektor vid 

kontinuerligt intag 

  SL 21 kap 7 §  

 

6 Beslut om att utbildning skall upphöra för 

elev på särskild utbildning för vuxna  

 

Vuxenutbildnings-

utskottet  

  SL 21 kap 9 § 

 

 

7 Kvalitetsredovisning  

a) Sammanställning för förbundet 

b) Upprättande av 

kvalitetsredovisning för lärcentra 

och ingående utbildningsformer 

 

a) Förbundschef 

 a) Vuxenutbildningschef 

b) Lc-chef/rektor 

Direktionen godkänner 

sammanställd kvalitets-

redovisning en gång per år. 

Punkt 10 i ”Bestämmelser 

angående delegation” 

8 Individuella studieplaner Vuxenutbildningschef X Lc-chef/rektor SL 20 kap 8 § 
Överordnat ansvar delegeras ej 

 

Direktionsbeslut 16 04 29 

  



  

9 Klagomål mot utbildning Vuxenutb.utskott  
 

SL 4 kap.  8 § Huvudmannen 

ska ha skriftliga rutiner för att ta 

emot och utreda klagomål mot 

utbildningen. 

10 Skyndsamt utreda omständigheter kring 

uppgivna kränkningar och i 

förekommande fall vidta åtgärder som 

skäligen kan krävas för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden 

Vuxenutbildningschef 
  

SL 6 kap 10 § 

 

 


