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DELEGATIONSBESLUT 
Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning delegerat till  
ansvarig rektor 
 

FÖRFATTNINGSTEXT 
Skollagen (2010:800) 20 Kap - Kommunal vuxenutbildning 

21 § En ansökan om att delta i utbildningen på gymnasial nivå ska ges in till den ansökandes hemkommun.  
 
Om ansökan avser en utbildning som anordnads av en annan kommun ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan 
vidare till den huvudmannen. Till ansökan ska fogas ett yttrande av vilket det framgår om hem-kommunen åtar sig att 
svara för kostnaderna för den sökandes utbildning. […] 

Åtagande att svara för kostnaderna ska alltid lämnas om den sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden ha 
särskilda skäl att få delta i utbildningen hos annan huvudman.  

 

UPPGIFTER OM ELEVEN OCH SÖKT UTBILDNING  
Namn 

      
Personnummer 

      
 

Utbildningens namn  

      
Huvudman för sökt utbildning  

      
 

 
BESLUT 

 

           Strömstads kommun åtar sig att betala kostnaderna för elevens sökta utbildning 

         Strömstads kommun åtar sig inte att betala kostnaderna för elevens sökta utbildning 
 

Grund för beslut 

      

Datum 

      
Rektors underskrift 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande:       

 

 

Beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas och redovisad snarast möjligt till barn- och utbildningsnämnden (6 kap 35 § KL). 
Delegaten skickar beslutet till barn- och utbildningsförvaltningen som överlämnar för diarieföring, förteckning och vidare anmälan till 
barn- och utbildningsnämnden.  

 

Beslutet ska, tillsammans med elevens ansökan om utbildning, sändas till huvudmannen för den sökta utbildningen 
 

  

Expedieringsstämpel för datum då beslutet 
skickades: 
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Bilaga 

Följdhänvisning angående överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd 

 

Beslutet kan överklagas enligt Skollagen 28 Kap. 12 § hos Skolväsendets Överklagandenämnd.  

Överklagandet skall ställas till Skolväsendets Överklagandenämnd, men skickas eller lämnas till Barn- 
och Utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun. 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningen 
Strömstads Kommun 
452 80 Strömstad 

Överklagan skall vara skriftlig och där skall framgå vilket beslut det rör sig om och motiveringen till 
klagan. Överklagandet ska undertecknas av den som överklagar eller den som är dess företrädare.  

Överklagan skall vara Barn- och Utbildningsnämnden i Strömstads Kommun tillhanda senast tre 
veckor efter delgivandet.  


