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Delegering från styrelsen (huvudman) vid …... till rektor ……... 

 

Följande ansvar och arbetsuppgifter har delegerats till rektor. 

Vid hänvisningar till lagparagrafer se medföljande bilaga som är utdrag från Skollag 2010:800.  

Övergripande ansvar och arbetsuppgifter  

Rektor ska:  

• Leda och samordna det pedagogiska arbetet (Kap2 9§).  

• Besluta om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar 
som framgår av särskilda föreskrifter i Skollag 2010:800 eller andra författningar 
(Kap2 10§). 

• Vara verksamhetschef för skolhälsovården.  

• Ansvara för skolans ekonomi. 

• Ansvara för skolans lokaler och hyresavtal.  

Ansvar och arbetsuppgifter 

Personal 

• Anställa lärare som har utbildning som är avsedd för den undervisning som lärare ska 
bedriva (Kap2 13§). 

• Anställa övrig personal.  

• Se till att all personal har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för 
skolväsendet (Kap2 34§). 

• Ansvara för lönesättning till personal.  

Kvalitet och inflytande 

• Vara praktiskt ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

• Systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen (Kap4 3§).  

• Systematisera, organisera hanteringen och se till att nödvändiga åtgärder vidtas vid, 
klagomål eller om brister i verksamheten uppdagas. Detta för utbildningen och den 
inre organisationen (Kap4 7§).  

• Ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen (Kap4 8§).  
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Kränkande behandling 

• Se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever 
utsätts för kränkande behandling. 

• Upprätta en plan i enlighet med Kap6 8§ Skollagen. 	

• Vid kännedom anmäla till huvudmannen när en elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling. 	

• Skyndsamt utreda och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling.	

(Kap6 10§)	

Övrigt 

• Anmäla till elevens hemkommun om en elev utan giltig orsak är frånvarande i 
betydande utsträckning från obligatoriska inslag (Kap7 22§) 

• Lämna uppgifter som behövs om verksamheten till Statens skolverk för 
nationell uppföljning och utvärdering (Kap 26 25§).  

• Hantera eventuella överklaganden mot beslut som nämns i Kap28 9§. 
Huvudman ska dock vara den enskildes motpart.  

• På socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 
fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 
(Kap29 13§). 

• Lämna över elevens slutbetyg till den kommun där skolan är belägen (Kap 29 
18§) 

• Systematisera och organisera dokumentation där sådan krävs.  

 
 
 
_________   ____________________________   ______________________________ 
Datum Den som fördelat uppgifterna  Den som tilldelats uppgifterna 
  Ordförande i styrelsen   Rektor  
  
 
Delegeringen är fastställd av …...styrelse i januari 2019 och förnyas vid behov. 
Originalet ges till den som tilldelats arbetsuppgifterna, en kopia sparas av styrelsen.     
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Paragrafer i Skollagen (2010:800) där huvudmannens ansvar beskrivs (de delar som grundskolan berörs)  
 
Kap 2 
 
8 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra 
författningar. 
 
9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet eller förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rekor ska 
särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 
 
10 § 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. 
 
En ställföreträdare får utses för en rektor eller en förskolechef  
 
12 § Varje huvudman ska se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan 
jämställas med denna. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin anställning 
och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. 
 
.... (undantag anges) 
 
13 § Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskolelärare som har utbildning som är avsedd för 
den undervisning som läraren eller förskoleläraren ska bedriva. 
 
23 § Varje huvudman ska sträva efter att för undervisningen anställa lärare och förskolelärare som har 
forskarutbildning. 
 
34 § Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjlighet till 
kompetensutveckling. 
 
Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och skolenheterna har 
nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skoväsendet. 
 
Kap 4 Kvalitet och inflytande 
 
Huvudmannanivå 
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp 
och utveckla utbildningen. 
 
(Enhetsnivå: rektor ansvarar för kvalitetsarbete vid enheten) 
 
Dokumentation 
 
6§ Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3§ och 4§§ ska dokumenteras. 
 
Åtgärder 
 
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, 
ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 
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Rutiner för klagomål 
 
8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om 
rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 
 
5 kap 
 
16 § Rektorn ska informera huvudmannen när han eller hon har fattat beslut om avstängning. Om eleven är under 
18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. 
 
6 Kap 
 
Ansvar för personalen 
 
5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel,  när den handlar i 
tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 
 
Aktiva åtgärder 
 
Målinriktat arbete 
 
6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka  kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 
§§Skyldighetar att förebygga och förhindra kränkande behandling. 
 
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts 
för kränkande behandling. 
 
Plan mot kränkande behandling 
 
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för 
att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för 
vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur 
de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande plan. 
 
Förbud mot kränkande behandling 
 
9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. 
 
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 
 
10 §  (....lärare skyldig att anmäla till rektor vid kännedom att elev blivit utsatt för kränkande behandling) En 
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig 
att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling. 
(gäller även trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567) 
 
12 § (Skadestånd) 
 
Bevisbörda 
 
14§ Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt § 9 eller repressalier 
enligt 11 §, visar omständigheterna som ger anledning att anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan 
behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte 
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har förekommit. 
 
7 kap  Skolplikt och rätt till utbildning 
 
22 § ...När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan giltig orsak är frånvarande i 
betydande utsträckning från obligatoriska inslag, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till 
hemkommunen. 
 
26 Kap 
 
25 § En huvudman för utbildning eller annan verksamhet som är föremål för nationell uppföljning och 
utvärdering ska till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning 
som behövs för uppföljningen och utvärderingen. 
 
28 kap Överklaganden   
 
6 § Beslut av enskild huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i fråga om avstängning enl 5 kap. 
17 eller 19 §. Den enskilde huvudmannen ska vara den enskildes motpart. 
 
9 § Beslut av en rektor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i fråga om: 
1. avstängning av en elev enligt 5 kap 14 §, 17 § tredje stycket eller 19 § tredje stycket, och 
2. befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen enligt 7 kap 19  §. 
 
Om det överklagade beslutet har fattats av en rektor i en fristående skola ska den enskilde huvudmannen vara den 
enskildes motpart. 
 
29 kap Övriga bestämmelser 
 
13 § Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på 
socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, 
organisationer och andra som berörs.  I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 
14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 
18 § Huvudmannen för en fristående skola där betyg sätts ska lämna över elevernas slutbetyg eller de 
betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till den kommun där skolan är belägen. 
 
 

 


