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Ja/Nej

405 - ändrad
Uppskjuten skolplikt

SL 7 kap 10 § 2 st

Yttranden med anledning av att beslut har
överklagats

Ec EoS

Ja

Handläggare
överklaganden EoS

Ja

R/Handläggare EoS

Ja

R/Handläggare
överklaganden EoS

Ja

R/Handläggare EoS

Ja

R/Handläggare
överklaganden EoS

Ja

Ec EoS

Ja

Handläggare
överklaganden EoS

Ja

Beslut får överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd enligt SL 28 kap 12 § 1 st punkt 2

406 - ändrad
Skolpliktens förlängning

SL 7 kap 13 §

Yttranden med anledning av att beslut har
överklagats

Avser hemkommunens beslut. Rektor i den skola där
eleven är inskriven beslutar för stockholmselev i stadens
skola. Handläggare EoS beslutar för stockholmselev i
annan huvudmans skola.
Beslut får överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd enligt SL 28 kap 12 § 1 st punkt 3

407 - ändrad
Skolpliktens upphörande

SL 7 kap 14 §

Yttranden med anledning av att beslut har
överklagats

Avser hemkommunens beslut. Rektor i den skola där
eleven är inskriven beslutar för stockholmselev i stadens
skola. Handläggare EoS beslutar för stockholmselev i
annan huvudmans skola.
Beslut får överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd enligt SL 28 kap 12 § 1 st punkt 3

410 a - ny
Föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina
skyldigheter
Yttranden med anledning av att beslut har
överklagats

SL 7 kap 23 §

Sida 1 (5)

Beslut om att förena ett föreläggande med vite (SL 7 kap
23 § 2 st) fattas av utbildningsnämnden i dess helhet och
delegeras inte.
Beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt
SL 28 kap 5 § punkt 4. Yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet har överklagats delegeras
inte.
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412 - ändrad
Mottagande i förskoleklass, grundskola eller
grundsärskola, på begäran av barnets vårdnadshavare, av barn som anses bosatta i utlandet

SF 4 kap 2 § 1 st
SL 29 kap 2-4 §

I andra fall ta emot ett barn som inte anses bosatt i SF 4 kap 2 § 2 st
Sverige som elev i förskoleklass eller grundskola

R/Ec EoS

Ja

R

Ja

Gr D

Nej

Ec EoS

Ja

Vårdnadshavarna, eller en av dem, är svenska
medborgare

415 - ändrad
Beslut att minska eller öka antal paralleller i
befintliga årskurser i en skola
417 - ny
Medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

SL 24 kap 23 §

Efter samråd med Ec Lokal.
Beslut om stadieindelning på en skola fattas av
utbildningsnämnden.

Beslutanderätten delegeras inte när i ärenden där
medgivande ska lämnas.
Beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt
SL 28 kap 5 § punkt 7

505 - ändrad
Skolskjuts

Stadens skolskjutsanvisningar gäller för elever
folkbokförda i Stockholm

skolskjutsanvisningar kf 2012-11-15 (1).pdf (stockholm.se)

a) för stadens elev i stadens förskoleklass

SL 9 kap 15 b §

R

Ja

Gäller inte för annan kommuns elev i stadens
förskoleklass. Elevens hemkommun ansvarar för att
skolskjuts anordnas.

b) för stadens elev i annan kommuns förskoleklass
och för annan kommuns elev i stadens förskoleklass

SL 9 kap 15 b §
SL 9 kap 15 c §

Ec EoS

Ja

Gäller inte för stadens elev i stadens förskoleklass.
Stadens kostnader för skolskjuts för annan kommuns elev
ska ersättas av elevens hemkommun, jfr 1157.

c) för stadens elev i fristående förskoleklass

SL 9 kap 21 a §

Ec EoS

Ja

a) R
b-c) Handläggare
överklaganden EoS

Ja

Yttranden med anledning av att beslut har
överklagats

Sida 2 (5)

Vissa beslut enligt a) och b) får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enligt SL 28 kap 5 § punkt 5. Övriga
beslut får överklagas bara om överklagande får ske enligt
KL 13 kap. (Se SL 28 kap 18 §.)
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skolskjutsanvisningar kf 2012-11-15 (1).pdf (stockholm.se)

R

Ja

Gäller inte för annan kommuns elev i stadens grundskola/
grundsärskola. Elevens hemkommun ska ombesörja att
skolskjuts anordnas.

SL 10 kap 32 §,
b) för stadens elev i annan kommuns grundskola/
grundsärskola och för annan kommuns elev i stadens 11 kap 31 § och
SL 10 kap 33 §,
grundskola/grundsärskola
11 kap 32 §

Ec EoS

Ja

Gäller inte för stadens elev i stadens grundskola/
grundsärskola. Stadens kostnader för skolskjuts för annan
kommuns elev ska ersättas av elevens hemkommun, jfr
1157.

c) för stadens elev i fristående
grundskola/grundsärskola

Ec EoS

Ja

a) R
b-c) Handläggare
överklaganden EoS

Ja

a) för stadens elev i stadens grundskola/
grundsärskola

SL 10 kap 32 §,
11 kap 31 §

SL 10 kap 40 §,
11 kap 39 §

Yttranden med anledning av att beslut har överklagats

724 - ändrad
Skolskjuts

Stadens skolskjutsanvisningar gäller för elever
folkbokförda i Stockholm

skolskjutsanvisningar kf 2012-11-15 (1).pdf (stockholm.se)

a) för stadens elever i stadens gymnasiesärskola

SL 18 kap 30 §
1 o 3 st

Adm chef Gy

Ja

b) för stadens elever i annan kommuns gymnasiesärskola

SL 18 kap 30 § 2 st

Ec EoS

Ja

c) för annan kommuns elev i stadens gymnasiesärskola

SL 18 kap 31 §

Ec EoS

Ja

d) för stadens elever i fristående gymnasiesärskola

SL 18 kap 35 §

Ec EoS

Ja

a) Adm chef Gy
b-d) Handläggare
överklaganden EoS

Ja

Yttranden med anledning av att beslut har
överklagats

Vissa beslut enligt a) och b) får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enligt SL 28 kap 5 § punkt 5. Övriga
beslut får överklagas bara om överklagande får ske enligt
KL 13 kap. (Se SL 28 kap 18 §.)

Sida 3 (5)

Gäller inte för annan kommuns elever i stadens gymnasiesärskola. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. Adm chef Gy beslutar i samråd med R.

Stadens kostnader för skolskjuts för annan kommuns elev
ska ersättas av elevens hemkommun, jfr 1157.

Beslut enligt SL 18 kap 30 § 1 st och 31 § 1 st får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt SL 28 kap
5 § punkt 5. (Se punkt a) och c) i denna ärendegrupp.)
Övriga beslut får överklagas bara om överklagande får ske
enligt KL 13 kap. (Se SL 28 kap 18 §.)
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9. Ansvar inom delar av hälso- och sjukvårdslagens område samt LSS
901 a- ny
Gy OA område 1

Nej

Med utgångspunkt i utbildningsnämndens kvalitets- och
ledningssystem för habiliteringen vid RgRh Stockholm
respektive för elevhem vid RgRh Stockholm

Ac ALE

Nej

Lokal rutin för rapportering enligt lex Sarah

Lex Sarah-ansvarig

Nej

Chefen för avdelningen för stöd till lärande och elevhälsa,
Ac ALE, är lex Sarah-ansvarig

Lex Sarah-ansvarig

Ja

Lex Sarah-ansvarig

Ja

LSS, Lokal rutin för
rapportering enligt lex
Sarah

Lex Sarah-ansvarig

Ja

Lokal rutin för
rapportering enligt lex
Sarah

Ac ALE

Ja

Företräda utbildningsnämnden som vårdgivare för HSL, PL, LSS m.fl.
habiliteringens insatser vid RgRh Stockholm samt att
som huvudmannarepresentant ansvara för elevhem
vid RgRh Stockholm

903 – ny
Ansvar Lex Sarah
904 – ny
Beslut att inleda utredning enligt lex Sarah
905 – ny
Beslut att avsluta utredning enligt lex Sarah

LSS, Lokal rutin för
rapportering enligt lex
Sarah samt
Stockholms stads
riktlinjer för lex Sarah
LSS, Lokal rutin för
rapportering enligt lex
Sarah
LSS, Lokal rutin för
rapportering enligt lex
Sarah

906 – ny
Beslut att anmäla allvarligt missförhållande eller
påtaglig risk för allvarligt missförhållande till
inspektionen för vård och omsorg

LSS, Lokal rutin för
rapportering enligt lex
Sarah

Ett beslut att anmäla till inspektionen för vård och omsorg,
IVO, anmäls även till utbildningsnämnden

907 – ny
Beslut att avskriva ärende när det är uppenbart att
rapporten inte rör ett missförhållande enligt lex Sarah
908 – ny
Enkla uppdateringar av lokal rutin för rapportering
enligt lex Sarah som inte ändrar rutinen i sak

Sida 4 (5)

Förändringar som påverkar innehållet i rutinen kräver
nämndbeslut
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1157 - ändrad
Ersättning av hemkommunen för
skolskjuts som staden anordnat för elev i stadens
förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller
gymnasiesärskola

SL 9 kap 15 c §,
10 kap 33 §, 11 kap
32 §, 18 kap 31 §

Ec EoS

Nej

1174 - ändrad
Krav gentemot enskilda med anledning av
skadegörelse, stöld m.m.

Ac ES/R Gr/
Adm chef Gy

Nej

R Gr/Adm chef Gy

Nej

Gäller vid ärenden enligt brottsbalken.
Vid ersättningskrav överstigande 4 000 kronor ska
R Gr/Adm chef Gy samråda med stadens juridiska
avdelning. Stölder ska polisanmälas och rapporteras i
stadens incidentrapporteringssystem IA.

1174 a – ny
Krav på ekonomisk ersättning för utlånat material
som förkommit eller skadats

Utbildningsnämndens
anvisningar

Sida 5 (5)

Utbildningsnämnden 2022-02-17.
Utbildningsdirektörens beslut 2022-05-12 om ersättningsbelopp för förkomna eller skadade biblioteksmedier,
dnr 7.2.1–4748/2021.
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