
Rätt att överklaga beslut hos Vuxenutbildningen

Vem får överklaga?

Eleven som berörs av beslutet har rätt att överklaga. För att en individ ska kunna överklaga

för en annan individ, krävs fullmakt.

Om du behöver hjälp med din överklagan kan du vända dig till vuxenutbildningens

Elevservice.

Vilka beslut får överklagas?

● Beslut om interkommunal ersättning vid ansökan till gymnasial vuxenutbildning enligt

20 kap. 21 § 3 st. skollagen

● Upphörande av kommunal vuxenutbildning till följd av bristande progression enligt 20

kap. 9 § 2 st. skollagen

● Beslut om att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning enligt 20 kap. 9 § 2 st.

skollagen

● Beslut om mottagande till grundläggande vuxenutbildning enligt 20 kap. 13 §

skollagen

● Beslut om mottagande till grundläggande vuxenutbildning enligt 20 kap. 14 § 2 st.

skollagen

● Beslut om mottagande till gymnasial vuxenutbildning enligt 20 kap. 22 § skollagen

● Beslut om mottagande till svenska för invandrare enligt 20 kap. 33 § skollagen

● Upphörande av svenska för invandrare enligt 20 kap. 9 § 2 st. skollagen

● Beslut om att på nytt bereda utbildning i svenska för invandrare enligt 20 kap. 9 § 3 st.

skollagen

Till vem skickar du din överklagan?

Du ska skicka överklagandet till vuxenutbildningen i Flens kommun.

Ange nedanstående adress:

Flens Kommun

Rektor

Vuxenutbildningen

642 81 Flen

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post

642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 0157-43 18 00 5854-6045 flenskommun@flen.se
Flen

mailto:flens.kommun@flen.se


Inom vilken tid ska du överklaga?

Din överklagan måste vara oss tillhanda senast inom tre veckor från och med det att du

mottagit ditt beslut.

Vad ska din överklagan innehålla?

● Namn, personnummer, adress och telefonnummer

● Vilket beslut du överklagar

● Vilken ändring du vill ha

● Motivera varför du vill ha ändringen

● Eventuella intyg och dokument som styrker din motivering

Vad händer när vi tagit emot din överklagan?

När vi tagit emot din överklagan kommer vi ompröva vårt tidigare beslut. Om vi beslutar att

inte ändra det, skickas din överklagan vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet som behandlar din överklagan.

Skolväsendets överklagandenämnd avgör ett ärende normalt inom tre månader.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post

642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 0157-43 18 00 5854-6045 flenskommun@flen.se
Flen

mailto:flens.kommun@flen.se


Överklagan av beslut

Bilaga till informationsbladet Rätt att överklaga beslut hos Vuxenutbildningen.

Namn: _________________________________________________________________

Personnummer: _________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________________

Postadress: _____________________________________________________________

Telefonnummer: _________________________________________________________

Beslut som överklagas: ____________________________________________________

Vilken ändring av beslutet vill du ha?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Förklara tydligt varför du vill ha ändringen. Behövs mer plats skriv på baksidan eller på annat papper.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Bifoga eventuella intyg och dokument som styrker din förklaring!
Överklagan ska vara Vuxenutbildningen tillhanda inom tre veckor från och med det att du
mottagit ditt beslut och skickas till:

Flens kommun
Vuxenutbildningen
Rektor
642 81 Flen

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post

642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 0157-43 18 00 5854-6045 flenskommun@flen.se
Flen

mailto:flens.kommun@flen.se

