
 

Cirkulärnr: 1994:74 

Diarienr: 1994:0941 

Handläggare: Peter Holmberg 

Avdsek: AK SkoBa 

Datum: 1994-04-19 

Mottagare: Styrelsen för gymnasieskolan, Intagningskansliet 

Rubrik: Principer för mottagande av elever i gymnasieskolan 

Bilagor: Skolväsendets överklagandenämnd 



 1994:74 

 
 
 
 
 

Handläggare 1994-04-19 
Peter Holmberg/Kh 

 Styrelsen för gymnasieskolan 
 Intagningskansliet 

 

 

 

Principer för mottagande av elever i gymnasieskolan.  
Den nya gymnasieskolan införs successivt under perioden 1992/93 - 1995/96 
i landets kommuner. Under en övergångsperiod finns de nya programmen 
och de tidigare linjerna och specialkurserna kvar parallellt, vilket skapar en 
viss osäkerhet om hanteringen av mottagnings- och intagningsfrågor. 
Speciellt gäller detta principerna för mottagandet av elever från andra kom-
muner. Oklarheten gäller, förutom gymnasieskolans olika delar, även för 
gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar inom komvux. 

Detta har kommit till uttryck i ett mycket stort antal ärenden till Skolväsen-
dets Överklagandenämnd, där enskild elevs rättighet att bli mottagen till 
utbildning kan prövas. Mottagandet kan ju till skillnad från intagningen 
överklagas. 

För att underlätta hanteringen av frågor som gäller mottagande av elever till 
de frivilliga skolformerna har funnits en önskan från många kommuner att 
Överklagandenämndens beslut i systematisk form skulle bli mer tillgängliga 
och kända i vägledande syfte. Överklagandenämnden har mot denna bak-
grund sammanställt ett antal beslut som bedömts vara av principiellt 
intresse. Svenska Kommunförbundet har funnit det angeläget att snabbt 
sprida denna information, varför sammanställningen bifogas detta cirkulär. 

Ett fall vill Kommunförbundet kommentera särskilt, nämligen då kommuner 
och landsting i ett län slutit samverkansavtal utan att ange vilka elevgrupper 
som omfattas därav. Normalt har intentionerna varit att avtalet skall omfatta 
de ungdomar som kommunen enligt skollagen är skyldig att bereda 
gymnasieutbildning. I några fall har sådana ärenden prövats av överklagan-
denämnden som funnit att landstinget genom förekomsten av samverkans-
avtalet varit skyldigt att ta emot även andra elevgrupper, utan att något 
yttrande från hemkommunen erfordrats i betalningsfrågan. 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1994-04-19 2 

 

För att förhindra att kommunens ansvar och kostnader utökas kan 
samverkansavtalet kompletteras t. ex. enligt följande: "Bestämmelserna i 
detta avtal gäller för nedan angivna elevgrupper, endast om styrelsen för 
utbildningen i hemkommunen genom yttrande över ansökan har åtagit sig 
att betala för utbildningen: 

1. Elever i påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan enligt SFS: 1992:233, 
som tidigare gått igenom påbyggnadsutbildning om minst ett år. 

2. Elever i andra specialkurser i gymnasieskolan, med särskilda behörighets-
krav enligt SFS: 1992:233, som tidigare genomgått en minst tvåårig utbild-
ning. 

3. Elever i komvux. 

En del av innehållet i detta cirkulär och sammanställningen avser sådan ut-
bildning  på linjer och specialkurser som inte får anordnas efter läsåret 
1994/95. Besluten om mottagande till linjer kan dock vara av intresse efter 
denna tidpunkt, eftersom samma bestämmelser tillämpats som gäller för 
nationella program. 

Se vidare Svenska Kommunförbundets skrift: Handledning för intagning till 
gymnasieskolan 1994/95 under rubriken "Mottagande av sökande". 
Jämför cirkulär 1994:10. 

Frågor med anledning av föreliggande cirkulär kan, förutom till Överklagan-
denämnden, ställas till Peter Holmberg, Svenska Kommunförbundet, 
tfn 08-772 46 27 eller till Barbro Georgson, Intagningskansliet, Kristianstad, 
tfn 044-13 60 16. 

Ytterligare exemplar av sammanställningen, som fritt får kopieras, kan i be-
gränsad omfattning beställas från Svenska Kommunförbundet, 
Kerstin Hedén, 111 82, tfn 08-772 46 34 eller fax nr 08-772 47 17. 
Pris 50 kr exkl moms och porto. 
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