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Utbildningsnämnden

Riktlinjer för elevers rätt till utbildning
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar föreslagna riktlinjer för elevers rätt till utbildning.
Utbildningsnämnden beslutar att riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt och
skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse (UN 2019/198) upphör att
gälla.
Utbildningsnämnden beslutar att vitesbelopp vid föreläggande av vårdnadshavare ska vara
1 % av vårdnadshavares årsinkomst.
Utbildningsnämnden beslutar att delegera följande beslut till utbildningschef
- bedömning att inte förelägga vårdnadshavare efter utredning om elevs rätt till
utbildning.
- bedömning om samordning av insatser ska genomföras eller inte efter utredning om
elevs rätt till utbildning.
samt uppdrar åt utbildningschefen att revidera nämndens delegeringsordning så att dessa
två beslut blir ny punkt U:11 och ny punkt U:12 och uppdatera övrig numrering utifrån
detta.
Ärendet
Den 23 september 2019 antog utbildningsnämnden riktlinjer för fullgörande av skolplikt
på annat sätt och skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse (UN
2019/198).
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Utbildningsförvaltningen har under våren 2020 identifierat ett utvecklingsbehov kring
huvudmannens och hemkommunens arbete med elevers rätt till utbildning. Vidare har
Skolinspektionen i beslut den 15 september 2020 bedömt att Bollebygds kommun som
huvudman och hemkommun brustit i att vidta åtgärder samt att samordna insatser enligt
kraven i skollagen. Skolinspektionen har därför förelagt Bollebygds kommun att senast
den 11 december 2020 vidta åtgärder så att elevs rätt till utbildning tillgodoses.
Som en del av utvecklingsarbetet samt för att åtgärda de av Skolinspektionen bedömda
bristerna har utbildningsförvaltningen arbetat fram en ny riktlinje kring elevers rätt till
utbildning där samtliga områden som rör skolplikt ingår. Innehållet i den nu gällande
riktlinjen har efter viss omarbetning flyttats över till det nya förslaget och den av nämnden
tidigare antagna riktlinjen föreslås därför upphöra att gälla.
Beslutsunderlag
-

Riktlinjer för elevers rätt till utbildning, utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
2020-10-22

-

Riktlinjer för elevers rätt till utbildning, förslag till ny riktlinje
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