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RIKTLINJER FÖR 

SKOLPLIKTSBEVAKNING 

 
INLEDNING 

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning enligt kap 7. 2 § (2010:800). 
Öckerö kommun ansvarar för att alla barn i skolpliktig ålder fullgör sin skolplikt. I skollagen anges 
att varje barn ska delta i verksamheten såvida inte barnet har giltiga skäl att utebli. Vårdnadshavare 
har ett tillsynsansvar och en skyldighet att se till att barnet kommer till skolan.  

 
SYFTET MED RIKTLINJERNA SKOLPLIKTSBEVAKNINGEN 

Syftet med riktlinjerna för skolpliktsbevakning är att säkerställa att hanteringen av 

skolpliktsbevakningen sker på ett rättssäkert sätt och att samtliga barn som är folkbokförda i 

kommunen och omfattas av skolplikten har en skolplacering.  

 
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS ROLL PÅ CENTRAL NIVÅ 

Den av skolchefen ansvariga tjänstepersonen inom Barn- och utbildningsförvaltningen genomför 

regelbundet kontroller av att folkbokförda elever fullgör sin skolplikt. Detta skall göras genom att 

kontrollera aviseringar ifrån Skatteverket. På så vis går det att undersöka huruvida några nya barn i 

skolpliktig ålder har blivit folkbokförda i Öckerö kommun. Det är viktigt att försäkra sig om att alla 

barn i skolpliktig ålder har en skolplacering och att denna, i dialog med den eller de rektorer som 

kan komma ifråga, sker skyndsamt. I slutändan är det Öckerö kommuns ansvar att se till att alla 

som är folkbokförda och vistas varaktigt i kommunen har en skolplacering hos antingen kommunal 

eller annan huvudman.  

Hemkommunen ansvarar för att barn som inte går i kommunens förskoleklass, grundskola eller 

grundsärskola får den utbildning de har rätt till på något annat sätt. När en elev som har skolplikt 

börjar eller slutar vid en skola som har en annan huvudman än hemkommunen, ska skolans 

huvudman informera hemkommunen om det snarast. Detsamma gäller om skolan har inlett en 

utredning om att en elev har stor frånvaro.  
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FULLGÖRANDE OCH UPPHÄVANDE AV SKOLPLIKTEN 

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt (24 kap. 23 § skollagen). 

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan ansöka om att 

barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta gäller under förutsättning att skolplikten inte 

har upphört på grund av permanent flytt utomlands eller vistelse utomlands som Öckerö kommun 

bedömer som varaktig. Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller i upp till ett 

år. 

Om ett barn och dess vårdnadshavare flyttar utomlands permanent, och därmed inte är 

folkbokförda i Sverige, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande 

är folkbokfört i landet, men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I 

Öckerö kommun görs en helhetsbedömning utifrån längden på och arten av vistelsen, samt om den 

är sammanhängande eller inte. Som riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en 

utlandsvistelse är en sammanhängande period om sex månader. Hemkommunens ansvar för att 

skolplikten fullgörs upphör därmed och barnet mister sin skolplacering. Om familjen flyttar tillbaka 

har barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever och Öckerö kommun försöker så långt 

det är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering. 

Anmälan om skolpliktens upphörande görs på blanketten "Anmälan om skolpliktens upphörande 

på grund av varaktig vistelse utomlands".  

 

BESLUT OCH ÖVERKLAGANDE 

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av Öckerö kommun och får bara avse en 

period om maximalt ett år i taget. Kommunen har tillsynsansvar för verksamheten. Eleven omfattas 

inte av någon försäkring från Öckerö kommun under utlandsvistelsen varför vårdnadshavarna 

uppmanas att se till att deras barn är försäkrat.  

Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om 

återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän 

förvaltningsdomstol. Beslut att inte medge ansökan om att få flytta med skolpeng utomlands kan 

överklagas genom laglighetsprövning till allmän förvaltningsdomstol.  

 

 


