
    Februari 2020 

Till fristående skolor belägna i 

Norrtälje kommun 

Information om kommunens mottagande av 
betygshandlingar från friskolor 

Enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 18 §, ska huvudmannen för en fristående 

skola överlämna en elevs slutbetyg eller det betyg eleven fick vid avgång från 

gymnasieskolan till den kommun där skolan är belägen. Bestämmelsen träder i 

kraft läsåret 2011/12. 

Norrtälje kommun följer Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) 

rekommendationer om kommunernas mottagande och hur friskolornas 

överlämnande bör ske. SKL’s rekommendationer finns att läsa i cirkulär 12:9 

som kan hämtas på www.skl.se. 

Nedan följer information för de olika skolformerna, samt kontaktuppgifter i 

kommunen. 

Betyg från grundskolan 

Den fristående skolan ska överlämna en kopia av den betygshandling eleven får. 

• Kopia på slutbetyg för elever som fullföljt grundskoleutbildning

• Kopia på intyg om avgång från grundskola (i de fall eleven avgår utan

slutbetyg).

Betyg från gymnasieskolan 

Den fristående skolan ska överlämna en kopia av den betygshandling eleven får. 

• Kopia på examensbevis för elever som slutfört ett nationellt program och

fått betyg i samtliga kurser

• Kopia på studiebevis för elever som inte fått betyg på en eller flera kurser

• Kopia på gymnasieintyg för elever som avslutat en utbildning på

introduktionsprogram.

• Övriga intyg för elever som ej slutfört program.
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Sortering och innehåll 

Betygen ska överlämnas i pappersform årsvis per klass (eller motsvarande) och i 

personnummerordning inom klassen. 

 
För att säkerställa att samtliga betyg för ett år överlämnats/tagits emot ska en 

förteckning/klasslista eller motsvarande följa med betygen så att stadsarkivet kan 

kontrollera och pricka av att samtliga betyg överlämnats. Förteckningen kan sedan 

fungera både som mottagningsbevis som leveranskvitto till avlämnande skola. 

 
Denna handling ska uppfylla samma krav på arkivbeständighet som betygskopiorna, se 

avsnittet om krav på kopians kvalitet nedan. 

 
Friskolan måste upplysa kommunen om det finns elever med skyddade personuppgifter. 

 
När ska betygen lämnas? 

Betygen ska överlämnas senast under december månad det år eleven slutade skolan. 

För att sent utfärdade slutbetyg ska komma med under rätt läsår rekommenderas att 

betygen överlämnas tidigast i oktober det år eleven slutade skolan. 
 

Leveransadress och kontaktuppgifter 

Betygen ska överlämnas till: 

 
Norrtälje stadsarkiv Box 

800 

761 28 Norrtälje 

Besöksadress: Lundmansgatan 6, Norrtälje  

Innan överlämnande sker ska kontakt tas med stadsarkivet för att stämma av hur 

och när leveransen ska ske. 

 
Kontaktuppgifter: 

e-post: stadsarkivet@norrtalje.se 

Telefon: 0176-71 305 (kommunens växel) 
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Krav på kopians kvalitet 

Kopiorna ska vara utskrivna på åldersbeständigt papper enligt ISO 9706. 

Utskriften ska vara enkelsidig. Det är inte tillåtet med dubbelsidig utskrift då 

detta påverkar åldersbeständigheten. Kopiorna behöver dock inte vara upprättade 

på Svenskt Arkiv-papper. Det rekommenderas dock att skrivare och toner som 

används vid utskrift av betyg och betygshandlingar är certifierade för framställ- 

ning av dokument som ska bevaras. Mer information kan hämtas från SP – 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som certifierar dessa produkter, se 

www.sp.se. 
 

Överlämnande av betyg i efterhand p.g.a. prövning 

Friskolan ansvarar för att betyg som utfärdas vid en senare tidpunkt, efter att den 

årskursens betyg redan överlämnats till kommunen, överlämnas till kommunen i 

efterhand. Detta kan bli aktuellt för slutbetyg från grundskolan och 

examensbevis från gymnasieskolan då betyg utfärdas efter prövning. 
 

Andra handlingar eller betygsdokumentation från tidigare år 

Efter överenskommelse med stadsarkivet kan även andra typer av handlingar 

eller betygsdokumentation från tidigare år överlämnas till kommunen. 

Stadsarkivet bedömer vad som ska bevaras och vad som kan tas emot. 
 

Övrigt 

De betygshandlingar som överlämnas till kommunen blir offentliga handlingar. 

Stadsarkivet tar inte emot handlingar elektroniskt. 

Frågor 

Eventuella frågor besvaras av stadsarkivet, kontaktuppgifter enligt ovan. 
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