
Utdrag ur kapitel 7 Skollagen (2010:800) 

Hemkommunens ansvar 

21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola 
eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. 

Huvudmannens ansvar 

22 § Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör 
sin skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska 
se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång. 

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan giltig orsak 
är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska inslag, ska huvudmannen 
snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen. 

Föreläggande och vite 

Vårdnadshavares ansvar 

20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin 
skolplikt. 

Hemkommunens ansvar 

21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess grundskola 
eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. 

Huvudmannens ansvar 

22 § Kommunen ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör 
sin skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska 
se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång. 

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan giltig orsak 
är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska inslag, ska huvudmannen 
snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen. 

Föreläggande och vite 

23 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens 
vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får 
hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. För 
en elev i specialskolan eller i sameskolan är det i stället huvudmannen för respektive 
skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. 

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. 

Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas. 


