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Regeringens förslag om påbyggnadsutbildningar 
från och med 1996/97 
Som meddelats i cirkulär 1996:3 upphör efter innevarande läsår möjlighe-
terna att organisera vissa specialkurser, däribland påbyggnadsutbildning-
arna inom gymnasieskolan. 

I proposition 1995/96:145 föreslås nu en skyldighet att svara för interkom-
munal ersättning för deltagare i vissa påbyggnadsutbildningar inom 
komvux. De utbildningar som berörs får därmed status av att vara riksrekry-
terande . 

Bestämmelsen begränsar sig till cirka 8 000 årselevplatser. Denna volym be-
räknar regeringen motsvarar de påbyggnadsutbildningar som bedrevs 
1991/92 efter avräkning av den utbildning som kan tillgodoses i gymnasie-
skolans nationella program.  

De platser för påbyggnadsutbildningar som får utlysas som riksrekryterande 
kommer att fördelas av regeringen. De kommuner som får sig sådana 
elevplatser tilldelade är de som enligt länsskolnämndernas beslut för 
1991/92 bedrev påbyggnadsutbildning. Vilka påbyggnadsutbildningar som 
kommer att bedrivas beslutar däremot den anordnande kommunen själv om, 
under förutsättning att kursplanen är registrerad av Skolverket. Platserna 
måste i förväg fördelas på kurser och eleverna antas i turordning oberoende 
av hemort. I de fall eleven inte är bosatt i den anordnande kommunen blir 
hemkommunen skyldig att betala interkommunal ersättning. 
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Kommunförbundet har erfarit att regeringen avser att fördela platserna för 
påbyggnadsutbildning som får utlysas som riksrekryterande per kommun i en-
lighet med bilaga 1. De formella besluten om fördelning av elevplatser och 
skyldighet att betala interkommunal ersättning sker dock under förutsättning 
att riksdagen bifaller regeringens förslag.  

Riksdagens väntas fatta beslut först i början av maj månad. Det är därför 
nödvändigt att kommunens beslut om organisation och intagning sker 
”under förutsättning av riksdagens beslut”. Förslaget till förändrad författ-
ningstext framgår av bilaga 2.  

För påbyggnadsutbildningar som bedrivs utöver den ram som får utlysas som 
riksrekryterande föreligger ingen rättighet till interkommunal ersättning för 
elever från annan kommun. Det blir då upp till elevens hemkommun att be-
sluta huruvida den är beredd att godkänna interkommunal ersättning eller 
ej. Om hemkommunen inte är villig att betala behöver den anordnande 
kommunen inte heller ta emot eleven. 

Kommunförbundet har i brev till Riksdagens utbildningsutskott framhållit 
att de nu föreslagna regleringarna vad gäller skyldighet att betala interkom-
munal ersättning bör tidsbegränsas till den 1 juli år 2000. Detta i avvaktan på 
resultat av försöksverksamheten med tvåårig högre yrkesutbildning och med 
hänsyn till att all eftergymnasial yrkesutbildning på sikt bör finnas i samma 
system. Förbundet påpekar också att, om skyldigheten att betala interkom-
munal ersättning för elever i riksrekryterande påbyggnadsutbildningar inte 
längre blir begränsad till att gälla dem, som inte tidigare genomgått påbygg-
nadsutbildningar eller som genomgått sådana som tillsammans är kortare än 
ett år, kan utrymmet för gymnasial vuxenutbildning i hemkommunen 
komma att påverkas. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Mats Söderberg eller 
Peter Holmberg, tfn 08-772 41 00. 
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