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Riktlinje och rutin för avstängning av elev 

Skollagen säger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras 

en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ordningsregler ska finnas för varje 

skolenhet och rektorn beslutar om dessa. Kravet på ordningsregler gäller inte för 

kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. 

Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för 

att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande. 

Disciplinära åtgärder får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och 

övriga omständigheter. 

Dessa ärenden ska diarieföras och all dokumentation ska registreras i ärende- och 

dokumenthanteringssystemet Ciceron. 

Avstängning 

Grundskola 

I grundskolan är det rektor som beslutar om avstängning enligt skollagen 5 kap. 14-16 §§. 

Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslutet. 

Rektorn ska informera barn- och utbildningsnämnden när han eller hon har fattat ett beslut 

om avstängning. Det kan göras genom att kopia av beslutet lämnas för meddelande till 

nämnden. Om eleven är under 18 år ska även socialnämnden informeras om beslutet. 

Mall finns upprättad. 

 

De frivilliga skolformerna 

I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning 

för vuxna är det huvudmannen som beslutar om avstängning, men rektor får stänga av 

eleven omedelbart när det är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero. 
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Rektors beslut gäller bara till dess att huvudmannen har prövat om beslutet är riktigt 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. 

Avstängningen får förlängas om syftet med en kortare avstängningstid inte har uppnåtts 

eller om det av någon annan anledning bedöms som nödvändigt med hänsyn till elevens 

uppträdande. Ett beslut om avstängning får inte avse längre tid än återstoden av 

pågående kalenderhalvår och tre ytterligare kalenderhalvår. 

I normalfallet ska skolan ha prövat alla andra möjligheter utan att det har gett ett förbättrat 

beteende hos eleven innan det blir fråga om avstängning. Det vill säga; tillsägelse, 

utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, utredning av orsaken till beteendet och 

skriftlig varning, tillfällig omplacering eller tillfällig placering vid en annan skolenhet bör ha 

prövats innan avstängning tas till. 

De disciplinära åtgärder som finns i skollagen ska inte användas primärt för att bestraffa 

utan för att skapa en bättre skolsituation för eleven och andra elever på skolan. 

En elev kan stängas av helt eller delvis från utbildning med praktik eller där delar av 

utbildningen är förlagd till en arbetsplats utanför skolan. För att eleven ska kunna stängas 

av måste det vara uppenbart olämpligt att hon eller han deltar i de praktiska inslagen. 

Beslutet om avstängning, från utbildning med praktik eller där delar av utbildningen är 

förlagd till en arbetsplats utanför skolan, kan gälla en viss tid eller utan tidsbegränsning. 

Avstängningstiden kan ändras och avstängningen kan upphävas om t.ex. elevens 

livssituation ändras och skälet för avstängningen därför inte längre är relevant. 

En avstängd elev räknas fortfarande som elev och har alltid rätt att komma tillbaka till 

skolan efter avstängningen. 

När en åtgärd vidtagits ska den dokumenteras skriftligt av den som genomfört åtgärden. 

Utredning 

För att barn- och utbildningsnämndens presidium ska kunna fatta beslut om en 

avstängning måste det finnas en utredning som beskriver omständigheterna i ärendet, 

t.ex. tidigare åtgärder som skolan har vidtagit, om polisanmälan har skett m.m. Ansvaret 

för utredningen vilar på rektor. Utredningen ska vara allsidig och ske skyndsamt. Med det 

avses att det måste framgå av utredningen vad som har hänt och vilken bedömning som 

har gjorts på grundval av händelserna, dvs. skälen till att man fattar beslut om 

avstängning och att andra åtgärder inte är tillräckliga. 

En skola kan inte stänga av en elev utifrån en risk att någon av dessa omständigheter 

föreligger eller kan komma att föreligga. För att stänga av en elev med stöd av skollagen 

krävs att en elev till exempel har ett uppförande som rent faktiskt inverkar negativt på 

övriga elevers trygghet och studiero. Det är inte möjligt att hänvisa till att en elevs 
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beteende utgör en risk för att eleven i framtiden kommer att bete sig på ett sätt som utgör 

grund för avstängning. 

Uppräkningen av lagliga grunder för en avstängning i 5 kapitlet skollagen är uttömmande 

och det är inte möjligt att stänga av en elev utifrån andra skäl. 

Mot bakgrund av de begränsade möjligheter som finns att stänga av en elev är det av 

rättssäkerhetsskäl viktigt att avstängningsbeslutet har en tydlig motivering. Av beslutet 

och den utredning beslutet grundar sig på ska det kunna utläsas att skollagens krav är 

uppfyllda. 

Utredningen måste också innehålla ett förslag till beslut och en motivering till förslaget.  

Exempel på två varianter av förslag till beslut;  

• rektor hemställer om att barn- och utbildningsnämndens presidium fastställer 

avstängningen och förlänger avstängningen med ytterligare en vecka eller  

• rektor hemställer om att barn- och utbildningsnämndens presidium fastställer 

rektors beslut om avstängning. 

Observera att alltför knapphändiga utredningar har lett till att förvaltningsrätten bifallit 

överklaganden om avstängning. 

Tjänsteskrivelsemallen används – själva utredningen kan bifogas tjänsteskrivelsen – 

alternativt att utredningen kopieras in under rubriken Utredning i tjänsteskrivelsemallen. 

Yttrande och samråd 

Huvudmannen eller rektor ska ge eleven eller i förekommande fall elevens 

vårdnadshavare tillfälle att yttra sig. Det behöver inte innebära att rektor är överens med 

vårdnadshavare eller myndig elev men att det är viktigt att vårdnadshavarens eller 

elevens synpunkter vägs in i beslutet innan beslutet formellt fattas. 

Arbetsgång vid avstängning inom de frivilliga 

skolformerna 

1 Rektor startar upp ett ärende i Ciceron. 

2 Rektor startar en utredning. 

3 Rektor informerar förvaltningschef och verksamhetschef Kompetenscenter. 

4 Rektor ansvarar för att elev och i förekommande fall vårdnadshavare får möjlighet 

att yttra sig innan beslut tas. Detta noteras i utredningen. 

5 Rektor tar initiativ till samråd med socialnämnden om elev är under 18 år.  

Detta noteras i utredningen. 

6 Rektor tar beslut om omedelbar avstängning är nödvändigt eller inte. 
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a) Om omedelbar avstängning inte är nödvändig 

1 Rektor lämnar utredningen med förslag till beslut till nämndsekreteraren.  

Elevens och i förekommande fall vårdnadshavarens yttrande ska tas med 

2 Barn- och utbildningsnämndens presidium tar beslut enligt nämndens 

delegationsordning. 

3 Nämndsekreteraren meddelar omedelbart beslutet till rektor och registrerar  

beslutet i aktuellt ärende i Ciceron. 

4 Rektor meddelar beslutet till elev och i förekommande fall vårdnadshavare. 

5 Rektor informerar socialnämnden om beslutet ifall eleven är under 18 år. 

6 Beslutet om avstängning anmäls till barn- och utbildningsnämnden vid nästa 

sammanträde enligt rutinerna för anmälan av delegeringsbeslut 

  

b) Om omedelbar avstängning är nödvändig med hänsyn till elevernas  

trygghet och studiero 

1 Rektor tar beslut om omedelbar avstängning i max en vecka.  

Beslutet ska innehålla motivation varför ett snabbt beslut är nödvändigt.  

Elevens och i förekommande fall vårdnadshavarens yttrande ska tas med. 

2 Rektor meddelar beslutet till förvaltningschef och verksamhetschef 

3 Rektor meddelar elev och i förekommande fall vårdnadshavare. 

4 Rektor informerar socialnämnden om beslutet ifall eleven är under 18 år. 

5 Beslutet, dokumentationen och elevens och i förekommande fall vårdnadshavarens 

yttrande delges nämndsekreteraren.  

Allt underlag ska finnas registrerat i Ciceron. 

6 Beslutet, dokumentationen samt elevens och i förekommande fall 

vårdnadshavarens yttrande överlämnas till barn- och utbildningsnämndens 

presidium för prövning om beslutet är riktigt och ett ev fastställande av rektors 

beslut. 

7 Barn- och utbildningsnämndens presidium tar beslut enligt barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning. 

8 Rektor kan ta beslut om eventuell förlängning i max ytterligare en vecka om 

presidiets beslut inte kan avvaktas. Rektor agerar enligt punkt b. 2 till 7 ovan. 

10 Beslut om omedelbar avstängning meddelas till barn- och utbildningsnämnden vid 

nästa sammanträde – enligt rutinerna för anmälan av delegeringsbeslut 

 

Mall finns upprättad. 
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Överklagande 

Ett beslut om avstängning enligt skollagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

Både rektors beslut och barn- och utbildningsnämndens beslut går att överklaga till allmän 

förvaltningsdomstol. Eleven eller i förekommande fall elevens vårdnadshavare har tre 

veckor på sig att överklaga från det de fått del av beslutet. En överklagandehänvisning 

ska alltid medfölja beslutet. 

Mallar 

Avstängning av elev i grundskolan 

Avstängning av elev från de frivilliga skolformerna 

 

 


