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Senareläggning av senaste ansökningsdag för studievägar i gymnasieskolan inför läsåret 2011/2012
Sammanfattning
Eftersom statliga beslut angående kommuners och andra skolhuvudmäns möjlighet att
erbjuda vissa studievägar och inriktningar kommer att föreligga vid en sen tidpunkt
hösten 2010, först den 31 oktober, anser SKL att den sista tidpunkten för ansökan till
gymnasieskolan inför 2011/2012 behöver senareläggas till den 1 mars 2011. Detta för
att elever och föräldrar skall ha rimliga förutsättningar att informera sig om och ta
ställning till ungdomarnas gymnasieval.

Gymnasievalet 2011/2012
Riksdagens beslut med anledning av prop. 2008/2009:199 ”Högre krav och kvalitet i
den nya gymnasieskolan” innebär bl.a. nya behörighetsregler som varierar för olika
program, samt förändringar av studievägar och införande av en rad nationella inriktningar. SKL har vid återkommande tillfällen betonat att tiden för att genomföra en
reform redan 2011 år är knapp och att det förutsätter en noga övervägd tidplan vilken
även efterlevs.
De statliga besluten om riksrekryterande utbildningar och särskilda varianter kommer
enligt regeringens beslut att vara fattade senast den 31 oktober 2010. (SFS 2010:235,
fotnot 5). Det innebär att först någon gång efter denna tidpunkt får eleverna möjlighet
att få information om sådana utbildningar och vid vilka orter/skolor de erbjuds av respektive skolhuvudman.
För att elevernas rättigheter att söka utbildning skall kunna upprätthållas krävs en omfattande samverkan mellan kommuner. En förutsättning för detta är att en enhetlig
tidplan kan tillämpas för intagningsarbetet. Detta är dock inte en fråga statsmakterna
reglerar. I stället lämnar SKL ett beslutsunderlag till kommunerna i ”Handbok för
gymnasieintagning” som kommer ut i slutet av januari månad varje år och finns tillgänglig på förbundets hemsida. www.skl.se .
Därmed tillämpar i normala fall flertalet skolhuvudmän den 1 februari som sista ansökningsdag till studievägar i gymnasieskolan, inklusive högre årskurs. Med hänSveriges Kommuner och Landsting
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syn till de sena statliga besluten om riksrekryterande utbildningar och särskilda varianter anser förbundet att denna tidpunkt engångsvis behöver flyttas fram nästa år och i
stället avse den 1 mars 2011.
Någon ytterligare förskjutning av ansökningstidpunkten bedöms dock inte som lämplig eftersom den tid huvudmännen har att anpassa studievägar och inriktningar efter
antalet sökande inför höstterminen då blir för kort.
Den förändrade tidplanen innebär i sin tur att sändrutiner, yttrande och beslut avseende program bör kunna vara avslutade efter tre veckor, dvs. den 21 mars. I lagtexten
står att styrelsen omedelbart ska sända ansökan vidare om den avser utbildning som
annan kommun / huvudman anordnar. Därmed kan tidpunkt för beslut om preliminär
intagning för program (GyF 6 kap. 11 §) liksom tidigare år ligga kvar i mitten av april.
Omvalsperioden kommer därmed att infalla från mitten av april till mitten av maj.
Med en senarelagd ansökningstidpunkt kommer det också att finns lite mer tid att
uppdatera eller skriva nya samverkansavtal i kommunerna. Överklagandenämndens
inställning är att avtalen ska vara fattade i god tid före ansökningstiden och med god
tid har man menat årsskiftet när vi haft ansökningsdag den 1 februari. Förbundet räknar med att det då borde det räcka att avtalen är klara senast 1 februari om ansökningstiden går ut den 1 mars.
Förbundet har i denna fråga samrått med Friskolornas Riksförbund.
Närmare upplysningar lämnas av Mats Söderberg, e-post: mats.soderberg@skl.se eller
Agneta Persson, e-post: agneta.persson@helsingborg.se
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