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Riktlinjer för överklagan av beslut fattade inom
utbildningsväsendet
Dessa riktlinjer grundar sig på 28 kap skollagen (SFS 2010:800) och syftar till att
informera allmänheten om vilka beslut av rektor och huvudman som går att
överklaga och till vilken instans överklagan ska ställas.
Överklagande hos allmän förvaltningsdomstol

Beslut av en kommun eller ett landsting
5 § Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol i fråga om
1. godkännande enligt 2 kap. 5§ eller återkallelse av sådant godkännande
enligt 26 kap. 13 eller 14§§
2. bidrag enligt 8 kap. 21§, 9 kap. 19§, 10 kap. 37§, 11 kap. 36§, 14 kap. 15§,
16 kap. 52§, 17 kap. 31 eller 35§§ eller 19 kap. 25§,
3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19§,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt 7
kap. 23§,
5. skolskjuts enligt 10 kap. 32§ första stycket, 10 kap. 33§ första stycket, 11
kap. 31§ första stycket, 11 kap. 32§ första stycket, 19 kap. 20§ första
stycket eller 19 kap. 21§ första stycket
6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32§
7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av
sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24§§
8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15§§ eller återkallelse av sådan rätt
enligt 26 kap. 13§,
9. bidrag enligt 25 kap. 11§
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18§,
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27§.
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Beslut av en enskild huvudman
6 § Beslut av en enskild huvudman får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
i fråga om avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §. Den enskilde huvudmannen ska
vara den enskildes motpart.

Beslut av en rektor
9 § Beslut av en rektor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol i fråga om
•

avstängning av en elev enligt 5 kap. 14 §, 17 § tredje stycket eller 19 §
tredje stycket,

•

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.
Överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd

Beslut av en kommun eller ett landsting
12 § Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos Skolväsendets
överklagandenämnd i fråga om
1. barns mottagande i grundsärskolan enligt 7 kap. 5§,
2. uppskjuten skolplikt enligt 7 kap. 10§ andra stycket,
3. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13§ eller skolpliktens upphörande
enligt 7 kap. 14§,
4. mottagande av en elev från en annan kommun enligt 9 kap. 13§, 10 kap.
25§ eller 11 kap. 25§,
5. åtgärder enligt 10 kap. 29§ tredje stycket för en elev som inte bor hemma
6. placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar enligt 9
kap. 15§ andra stycket, 10 kap. 30§ andra stycket, 11 kap. 29§ andra
stycket eller 19 kap. 19§ andra stycket,
7. behörighet eller mottagande i första hand enligt 16 kap. 36§ eller
mottagande enligt 17 kap. 14§ när det gäller en utbildning i
gymnasieskolan som utformats för en grupp elever
8. tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan enligt 18 kap. 8§ andra
stycket,
9. mottagande till kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 13§, 14§ andra
stycket eller 22§, till särskild utbildning för vuxna enligt 21 kap. 7§ tredje
stycket eller till utbildning i svenska för invandrare enligt 22 kap. 15§,
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10. upphörande av utbildningen för en elev i kommunal vuxenutbildning
enligt 20 kap. 9§ andra stycket, i särskild utbildning för vuxna enligt 21
kap. 9§ andra stycket eller i utbildning i svenska för invandrare enligt 22
kap. 16§ andra stycket
11. att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9§ tredje
stycket, särskild utbildning för vuxna enligt 21 kap. 9§ tredje stycket eller
utbildning i svenska för invandrare enligt 22 kap. 17§,
12. åtagande om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21§ tredje stycket,
13. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2§
andra stycket 3.
Beslut som avses i första stycket 1, 4 och 7-12 får överklagas endast av barnet,
eleven eller den sökande.

Beslut av en enskild huvudman
13 § Beslut av en enskild huvudman får överklagas hos Skolväsendets
överklagandenämnd i fråga om
1. behörighet och mottagande enligt 16 kap. 36§ eller mottagande enligt 17
kap. 14§ när det gäller en utbildning i gymnasieskolan som utformats för
en grupp elever,
2. rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2§
andra stycket 3.
Beslut som avses i första stycket 1 får överklagas endast av den sökande

Beslut av en rektor
16 § Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd i
fråga om
1. åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9§,
2. särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller enskilt enligt 3 kap. 11§
3. anpassad studiegång enligt 3 kap. 12§.
Vid prövning av ett överklagande enligt första stycket 1 ska nämnden antingen
fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Om det överklagade beslutet
upphävs ska ärendet, om det behövs, visas åter till rektorn för ny prövning.

Beslut av den nämnd som avses i 15 kap. 38 §
Ovanstående beslut överklagas genom att ett skriftligt överklagande lämnas eller
skickas in till den instans som fattat beslutet inom tre veckor från mottagandet av
detsamma (s k förvaltningsbesvär). En överklagandehänvisning kommer att
medfölja respektive beslut.
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Den som fattat beslutet, har möjlighet att ompröva detta, exempelvis på grund av
vad som framkommit vid ett överklagande. Enligt förvaltningslagen är
omprövning en skyldighet om beslutet visat sig vara uppenbart felaktigt och om
omprövningen kan ske snabbt och enkelt och utan nackdel för enskild part. Man
får som huvudregel inte ändra till nackdel för någon. Om man omprövar helt i
enlighet med vad klaganden vill, faller överklagandet. I annat fall - om man inte
omprövar alls eller bara omprövar delvis - ska överklagandet och
beslutshandlingarna inkl underlaget för beslutet skickas vidare till överinstansen
sedan man gjort rättidsprövningen, det vill säga kontrollerat att överklagandet
kommit in inom rätt tid (tre veckor från mottagandet). Om det inte har gjort det
ska man fatta ett avvisningsbeslut med samma överklagandemöjligheter som för
ursprungsbeslutet.
Andra beslut enligt skollagen än de som angetts ovan, får överklagas bara om
detta är möjligt enligt reglerna i 10 kap kommunallagen (1991:900), s k
laglighetsprövning. Ett beslut i fråga om antagning till utbildning får dock inte
överklagas.

