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Rutin 

Avstängning 

Omedelbar avstängning 

Rektor hos leverantör får besluta om omedelbar avstängning enligt Skollagen (2010:800) 

5 kap. 17 § punkt 2–4, av en elev, helt eller delvis, under maximalt en vecka. 

Rektor på förvaltningen ska omedelbart informeras. Beslutet får förlängas av rektor hos 

leverantören ytterligare en vecka om hänsyn behöver tas till andra personers säkerhet. 

Beslut om tillfällig avstängning från kommunal vuxenutbildning sker enligt Skollagen 

(2010:800) 5 kap. 17–18 §§. Beslutet dokumenteras i blanketten, Beslut om tillfällig 

avstängning från kommunal vuxenutbildning. 

Beslut om tillfällig avstängning från kommunal vuxenutbildning med praktiska inslag 

sker enligt Skollagen (2010:800) 5 kap. 19–20 §§. Beslutet dokumenteras i blanketten, 

Beslut om tillfällig avstängning från kommunal vuxenutbildning med praktiska inslag. 

Rektor hos leverantör meddelar det skriftliga beslutet till eleven med motivering. 

Underlag för beslut om tillfällig avstängning enligt bifogad blankett samt kopia av 

beslutet skickas till rektor på förvaltningen.  

Avstängning  

Ett beslut om avstängning enligt Skollagen (2010:800) 5 kap. § 17 punkt 1 (använt 

otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försökt vilseleda vid bedömning av måluppfyllelse 

och kunskaper) kan inte fattas av rektor hos leverantör. Underlag skickas till 

förvaltningens rektor enligt blankett Anmälan av användande av otillåtna hjälpmedel 

eller vilseledande vid bedömning av kunskaper.  

När beslut om avstängning fattas av huvudmannen registrerar leverantören ett avbrott 

med statusdatum samma som datum för beslut om avstängning. 
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Syftet med rutinen 

Syftet med förvaltningens rutiner för utbildningsanordnare är att förtydliga arbetssätt. 

Vem omfattas av rutinen 

Rutinen gäller tillsvidare för utbildningsanordnare som arbetar enligt avtal gällande 

Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling.   

Koppling till andra styrande dokument 

Utbildningen ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i Skollagen (2010:800), 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen 

som kan finnas i andra författningar. Utbildningen ska genomföras i enlighet med avtal 

gällande Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling.  

Stödjande dokument 

Blankett: Beslut om tillfällig avstängning från kommunal vuxenutbildning med praktiska 

inslag. 

Blankett: Beslut om tillfällig avstängning från kommunal vuxenutbildning. 

Blankett: Anmälan av användande av otillåtna hjälpmedel eller vilseledande vid 

bedömning av kunskaper. 

 

 

 


