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1 Inledning
För att säkerställa att lagstiftningen uppfylls, värna om individens integritet och få
ett effektivare arbetssätt, har ny arbetsordning på nämndnivå tagits fram vid
hantering av avstängningsärenden samt ärenden rörande anmälan om elev som inte
fullgör sin skolplikt. Vårdnadshavares skyldigheter gällande skolplikt regleras i
SkolL 7 kap 20 §.
Arbetsordningen är framtagen i syfte att säkerställa att ärendet hanteras juridiskt
korrekt vilket innebär att frågorna som lyfts i individärendet har en tydlig och
likvärdig hantering.
Den nya arbetsordningen har en koppling till ett tidigare beslut i barn och
utbildningsnämnden gällande Arbetsformer – hantering av individärenden på
arbetsutskott och nämnd, se rubrik 1.1.

1.1 Arbetsformer – hantering av individärenden på arbetsutskott
och nämnd
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2018-04-23, § 37/18, om arbetsformer –
hantering av individärenden på arbetsutskott och nämnd där man beslutade att
medborgare, i individärenden, som erbjuds att närvara vid politiskt sammanträde
inom barn och utbildningsnämndens verksamhet fortsättningsvis ska bjudas in, som
huvudregel, till barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde.
Detta gäller i huvudsak när individer erbjuds närvara på sammanträde för att ges
möjlighet att yttra sig i ärenden. Juristen och/eller avdelningschef är bärare av
informationen till nämnd.

1.2 Anmälan om elev som inte fullgör sin skolplikt
När elev har omfattande frånvaro och rektor bedömer att det kan bero på att
vårdnadshavare inte uppfyller sina skyldigheter enligt skollagen ang skolplikt, SkolL
7 kap 20 §, skall rektor informera jurist som bedömer om föreläggande och vite,
SkolL 7 kap 23 §, är aktuellt. I de fall som så bedöms, bereder jurist ärendet till
nämnd.
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1.3 Beslut om avstängning på grundskolan, specialskolan m fl
Frågan om avstängning inom grundskolan regleras i skollagens 5 kap. 14-16 §§.
Rektor har rätt att besluta om att stänga av en elev helt eller delvis från undervisning
och ska informera huvudmannen när han eller hon fattat ett beslut om avstängning.
Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet.
1.3.1 Arbetssätt
Efter att rektor fattat beslut om avstängning informerar rektor jurist och/eller
avdelningschef för grundskolan. Information till huvudman görs enligt beslut i BUN
§ 37/18 till arbetsutskottet. Sektorns jurist och/eller avdelningschef för grundskolan
är sedan föredragande till politiken.

1.4 Beslut om avstängning på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
m fl
Frågan om avstängning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan m fl
skolformer regleras i skollagens 5 kap. 17-21 §§. Huvudman har rätt att besluta om
att helt eller delvis stänga av en elev från undervisning. Om det kan antas att
förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och det är
nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om
omedelbar avstängning. Rektorns beslut om omedelbar avstängning 17 § tredje
stycket gäller till dess huvudmannen har prövat saken och får inte avse längre tid än
en vecka. Om huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra
personers säkerhet, får beslutet förlängas med ytterligare en vecka.
1.4.1 Arbetssätt
Då rektor fattat ett beslut om omedelbar avstängning (interimistiskt beslut) ska
beslutet prövas/fastställas av huvudman (barn- och utbildningsnämnden).
Barn och utbildningsnämnden fattar enligt skollagens 5:e kapitel fatta beslut om
avstängning av elever.

4 (4)

