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Uppföljning Förändrade föreskrifter, praxis eller vid uppdagat behov 
Ansvar Utbildningsnämnden 

Inledning 
Skollagen (2010:800) kräver att utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För att kunna tillförsäkra 
eleverna trygghet och studiero eller komma till rätta med en elevs ordningsstörande beteende 
kan rektor eller lärare vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade utifrån 
rådande omständigheter.1 Dessa kallas för disciplinära åtgärder och får aldrig ha en 
bestraffande karaktär och ska syfta till att komma till rätta med elevens uppträdande. 
Åtgärderna ska alltid stå i rimlig proportion till sitt syfte.  

Den yttersta disciplinära åtgärden som kan riktas mot en elev är avstängning från 
utbildningen. Avstängning av elev kan ske i både grundskolan och gymnasieskolan. 
Förutsättningarna för rektor eller huvudman att kunna besluta att stänga av en elev skiljer sig 
mellan skolformerna.  

Syfte och omfattning 
Riktlinjerna syftar till att förtydliga hur avstängningsärenden ska hanteras inom Värmdö 
kommuns kommunala grundskolor och gymnasieskolor. Vidare ska riktlinjerna förtydliga 
vilka krav som ställs för att avstängning ska kunna aktualiseras samt vilka steg som behöver 
tas för en korrekt beslutsprocess. Riktlinjerna inkluderar inte förskola, förskoleklass eller 
grundsärskola eftersom en elev inte kan stängas av i dessa skolformer. Riktlinjerna inkluderar 
inte heller fritidshem eftersom en elev inte kan stängas av därifrån.  

 
1 5 kap. 3 och 6 §§ skollagen  
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Avstängningsärenden i grundskolan 
Förutsättningar för avstängning av elev 
Enligt 5 kap. 14 § skollagen kan rektor besluta om avstängning av en elev i grundskolan. 
Rektor kan inte delegera till annan att fatta beslut. Rektor kan besluta om att stänga av en elev 
helt eller delvis vid vissa akuta situationer.  

Beslut om avstängning får tas om 

• det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero, 
• syftet med andra åtgärder har inte uppnåtts eller det finns andra särskilda skäl med 

hänsyn till elevens beteende, och 
• eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om på 

grund av avstängningen.  

Samtliga villkor ska vara uppfyllda. Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte 
annat beslutas av rektor och framgår av det skriftliga beslutet. Avstängningen får endast gälla 
för en kortare tid som behövs för att skyndsamt utreda vilka andra åtgärder som kan behövas 
för att säkerställa en god skolgång för eleven. Beslutet kan gälla högst en vecka och inte vid 
fler tillfällen än två gånger per kalenderhalvår.2 

Nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero 

Med nödvändigt menas att avstängning är en yttersta åtgärd som endast ska tillämpas när 
andra disciplinära åtgärder som utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning och skriftlig 
varning har varit otillräckliga. Med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero menas 
övriga elevers behov. Avstängning av elev kan inte ske med anledning av personalens 
arbetsmiljö. Utifrån att beslut om avstängning är av allvarlig och ingripande karaktär ska 
beslut tas restriktivt. Rektor ska vara särskilt återhållsam för en elev i de lägre årskurserna i 
grundskolan.3 

Syftet med andra åtgärder 

Andra åtgärder ska alltid vidtas och dokumenteras innan avstängning om det inte finns 
särskilda skäl. Med andra åtgärder menas disciplinära åtgärder som utvisning ur 
undervisningslokalen, kvarsittning och skriftlig varning. Trots att rektor och lärare har 
vidtagit dessa åtgärder har syftet med att komma till rätta med elevens ordningsstörande 
beteende inte uppfyllts. Syftet ska alltid vara att elevens uppträdande ändras så att både den 
enskilde eleven och andra elever kan tillhandahållas utbildning i en miljö präglat av trygghet 
och studiero. Avstängningen får aldrig ha en bestraffande karaktär.4  

 

 
2 5 kap. 15 § skollagen; Prop. 2009/10:165 s. 328 
3 Prop. 2009/10:165 
4 Prop. 2009/10:165 
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Särskilda skäl 

Med särskilda skäl menas att en elev agerat så kvalificerat olämpligt att det är motiverat med 
avstängning direkt. Särskilda skäl kan föreligga om eleven begått ett allvarligt brott mot en 
elev eller lärare.5 Exempel på särskilda skäl kan vara misshandel som inte är av ringa art. 

Kompensation för utebliven undervisning 

En elev ska kompenseras för den undervisning som eleven missar med anledning av 
avstängningen. Kompensation för utebliven undervisning kan exempelvis vara att eleven får 
särskild undervisning6 eller att eleven får extra undervisning när eleven är tillbaka i skolan.7  

Anmälan till huvudmannen och socialtjänsten 
Vid beslut om avstängning av elev ska det anmälas skriftligen till både huvudmannen och 
socialtjänsten hos elevens hemkommun.8 Anmälan till huvudmannen ska ske till 
utbildningschefen i samband med att beslut tas. Nämnden ska vid nästkommande 
sammanträde informeras om att en elev har blivit avstängd från utbildningen.  

Handläggningsförfarandet 
Beslut om avstängning av elev utgör myndighetsutövning mot enskild och handläggningen 
ska därför följa förvaltningslagens (2017:900) bestämmelser om   

• partsinsyn 10 §, 
• utredningsansvaret 23 §, 
• när man får lämna uppgifter muntligt 24 §, 
• kommunikation 25 §, 
• dokumentation av uppgifter 27 §, 
• dokumentation av beslut 31 §, 
• motivering av beslut 32 §, 
• underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till 33 och 34 §§, och 
• rättelse av skrivfel eller liknande 36 §.9  

Rektor får inte besluta om avstängning av elev innan eleven och vårdnadshavare har beretts 
tillfälle att yttra sig. Det innebär att de ska komma till tals om omständigheterna som ligger 
till grund för beslutet innan beslutet är taget. Inhämtande av yttrande kan ske antingen 
muntligen eller skriftligen. Inhämtande av yttrande kan ske genom telefonsamtal, personligt 
möte eller annat lämpligt sätt och ska dokumenteras skriftligen.10 Eleven och elevens 
vårdnadshavare ska skriftligen delges beslut om avstängning tillsammans med en 
överklagandehänvisning.  

 
5 Prop. 2009/10:165 
6 Se 24 kap. 20 § skollagen 
7 Prop. 2009/2010:165 s. 328 och 685  
8 5 kap. 15 och 24 §§ skollagen 
9 29 kap. 10 § skollagen  
10 5 kap 16 och 24 §§ skollagen  
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Det ligger på beslutsfattande rektor att bevisa att omständigheter för avstängning föreligger. 
Det måste finnas en utredning som allsidigt klarlägger de omständigheter som är av 
betydelse för ärendets bedömning.  

 

Avstängningsärenden i gymnasieskolan 
Förutsättningar för beslut om avstängning av elev 
Enligt 5 kap. 17 § skollagen kan huvudmannen besluta att stänga av en elev i gymnasieskolan. 
Huvudmannen kan besluta dels att stänga av en elev helt eller delvis, dels att beslutet ska 
gälla omedelbart.  

Huvudmannen får besluta att stänga av en elev om 

   1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av 
elevens måluppfyllelse och kunskaper, 

   2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande, 

   3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande 
behandling, eller 

   4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och 
studiero. 

Minst ett av kraven ska vara uppfyllda för att huvudmannen ska kunna besluta om 
avstängning. Beslut om avstängning ska i huvudregel inte gälla längre än två veckor under ett 
kalenderhalvår. Ett beslut om avstängning kan inte gälla längre än till innevarande 
kalenderhalvårs utgång. Beslut om avstängning kan endast förlängas om syftet med 
avstängningen inte har uppnåtts eller om det av annan anledning bedöms vara nödvändigt 
med hänsyn till elevens uppträdande. Vid beslut om att förlänga avstängningen får beslutets 
giltighetstid inte vara längre än pågående kalenderhalvår samt därutöver ytterligare tre fulla 
kalenderhalvår.  

Rektor kan enligt 15 kap. 17 § tredje stycket besluta om omedelbar avstängning av en elev om  

• det kan antas att minst en av förutsättningarna för avstängning enligt ovanstående 
punkter 2–4 är uppfylld, och 

• det är nödvändigt för andra elevers trygghet och studiero. 

Båda kraven ska vara uppfyllda för att rektor ska kunna besluta om omedelbar avstängning. 
Rektor får inte delegera till annan att besluta om avstängning och beslutet är gällande till dess 
att huvudmannen prövat beslutet. Rektor kan inte besluta om avstängning enligt punkt 1. 
Rektors beslut om omedelbar avstängning får som huvudregel inte gälla längre än en vecka. I 
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de fall att huvudmannens beslut inte kan avvaktas med hänsyn till andra personers säkerhet 
kan rektor förlänga beslutet med ytterligare en vecka.11  

Avstängning från viss utbildning med praktiska inslag 
Enligt 5 kap. 19 § skollagen kan huvudmannen även besluta att stänga av en elev helt eller 
delvis från utbildning med praktiska inslag. Huvudmannen kan besluta att det ska gälla 
omedelbart.  

Huvudmannen får besluta att stänga av en elev om 

1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och 
2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen. 

Båda kraven ska vara uppfyllda för att huvudmannen ska kunna besluta om avstängning. 
Huvudmannen ska utifrån omständigheterna i det enskilda fallet besluta om vilken tidsperiod 
avstängning ska gälla. Avstängningen kan gälla antingen en viss tidperiod eller utan 
tidsbegränsning. Om omständigheterna förändras ska huvudmannen ompröva sitt beslut. 

Rektor kan besluta om omedelbar avstängning om  

• det kan antas att ovanstående förutsättningar för avstängning enligt punkt 1 och 2 är 
uppfyllda, och  

• det är nödvändigt med anledning av brådskande omständigheter.  

Samtliga krav ska vara uppfyllda för att rektor ska kunna besluta om omedelbar avstängning. 
Rektor får inte delegera till annan att besluta om avstängning och beslutet är gällande till dess 
att huvudmannen prövat beslutet. Rektors beslut om omedelbar avstängning får som 
huvudregel inte gälla längre än en vecka. I de fall huvudmannens beslut inte kan avvaktas 
med hänsyn till andra personers säkerhet kan rektor förlänga beslutet med ytterligare en 
vecka.12  

Uppenbart olämpligt 

Med uppenbart olämpligt menas att avstängning bör ske endast i undantagsfall. Exempel på 
uppenbart olämpligt kan vara en elev med narkotikamissbruk som inte bör praktisera på ett 
sjukhus inom ramen för en vårdutbildning. Det kan även vara att en elev dömts för ett 
uppsåtligt våldsbrott och inte bör praktisera i en miljö som påminner om brottet.13 Med uppsåt 
menas att brottet skett genom medvetna handlingar som fastställts genom domstolsprövning.   

 

 

 

 
11 5 kap. 18 § skollagen  
12 5 kap. 20 § skollagen  
13 Prop. 2009/10:165 s. 689 
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Anmälan om beslut till huvudmannen och socialtjänsten 
Rektor ska omgående anmäla till huvudmannen om 

• det framkommit att eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker 
vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper och rektor 
bedömer att eleven bör stängas av,  

• rektor bedömer att en elev behöver stängas av men det inte är motiverat för rektor att 
besluta om en omedelbar avstängning, eller   

• rektor fattar beslut om omedelbar avstängning av elev.  

Anmälan till huvudmannen ska ske till utbildningschefen som anmäler ärendet vidare till 
nämndens ordförande. Handläggare utses skyndsamt som ansvarar för att tillsammans med 
rektor bereda ärendet inför beslut.  

Om eleven är under 18 år ska huvudmannen samråda med socialtjänsten i elevens 
hemkommun innan beslut om avstängning tas. Om eleven är under 18 år och rektor beslutat 
om avstängning ska det även anmälas skriftligen till socialtjänsten i elevens hemkommun. 
Både huvudmannens samråd och anmälan av rektorsbeslut till socialtjänsten ska 
dokumenteras skriftligen.14 

Handläggningsförfarandet 
Beslut om avstängning av elev utgör myndighetsutövning mot enskild och handläggningen 
ska därför följa förvaltningslagens (2017:900) bestämmelser om  

• partsinsyn 10 §, 
• utredningsansvaret 23 §, 
• när man får lämna uppgifter muntligt 24 §, 
• kommunikation 25 §, 
• dokumentation av uppgifter 27 §, 
• dokumentation av beslut 31 §, 
• motivering av beslut 32 §, 
• underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till 33 och 34 §§, och 
• rättelse av skrivfel eller liknande 36 §.15 

Beslutsfattare, oavsett om det är huvudmannen eller rektor, får inte besluta om avstängning av 
elev innan eleven och vårdnadshavare har beretts tillfälle att yttra sig. Det innebär att de ska 
komma till tals innan beslutet är taget. Inhämtande av yttrande kan ske genom telefonsamtal, 
personligt möte eller annat lämpligt sätt och ska dokumenteras skriftligen.16 Eleven och 
elevens vårdnadshavare ska skriftligen delges beslut om avstängning tillsammans med en 
överklagandehänvisning.  

 
14 5 kap. 15, 21 och 24 §§ skollagen  
15 29 kap. 10 § skollagen  
16 5 kap 16 och 24 §§ skollagen  
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Det ligger på beslutsfattaren, antingen huvudmannen eller rektor, att visa att omständigheter 
för avstängning föreligger. Det måste finnas en utredning som allsidigt klarlägger de 
omständigheter som är av betydelse för ärendets bedömning. 

I de fall att nämnden inte hinner sammanträda för  

• beslut om avstängning med anledning av att eleven med otillåtna hjälpmedel eller på 
annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och 
kunskaper, eller 

• prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning inom beslutets giltighetstid,  

kan ordförande besluta på nämndens vägnar enligt kommunallagens (2017:725) 
bestämmelser. Rektors beslut om omedelbar avstängning kan inte förlängas med anledning av 
att nämnden ska hinna sammanträda om det inte behövs med hänsyn till andra personers 
säkerhet.  

Vägledande principer vid beslut om avstängning 
Vid eventuellt beslut om avstängning ska principerna om proportionalitet och barnets bästa 
beaktas.  

Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen kräver att beslut om avstängning är rimligt både i relation till 
åtgärdens syfte och övriga omständigheter som kan förekomma. Det ska bland annat beaktas 
elevens beteende, ålder och beslutets tidsmässiga giltighet.17  

Barnets bästa 

Principen om barnets bästa kräver att det inför beslut om avstängning görs en bedömning av 
konsekvenserna för den enskilda eleven. Eleven ska komma till tals och elevens åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till elevens ålder och mognad. Barnets bästa ska väga tungt i 
förhållande till andra avvägningar, om andra intressen väger tyngre ska det vara visat hur 
sammanvägningen gjorts i det enskilda fallet. Vid eventuellt beslut om avstängning ska 
barnets rätt till utbildning och konsekvenser för elevens kunskapsutveckling beaktas.  

Överklagande 
Följande beslut om avstängning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Av beslutet 
ska det framgå med vilken grund det är taget. 

• Beslut om avstängning fattat av rektor för en elev vid grundskola enligt 5 kap. 14 §.  
• Beslut om avstängning fattat av huvudmannen för en elev vid gymnasieskola enligt 5 

kap. 17 eller 19 §.  

 
17 Prop. 2009/10:165 s. 681 
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• Beslut om omedelbar avstängning fattat av rektor för en elev vid gymnasieskola enligt 
5 kap. 17 § tredje stycket eller 19 § tredje stycket.  

Uppföljning 
Uppföljning av riktlinjerna sker vid förändrade föreskrifter, praxis eller vid uppdagat behov.  
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