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Rättsavdelningen

2019-04-11

SR 11/2019

Rättsligt ställningstagande
angående
ersättning enligt 5 §
asylersättningsförordningen
för kostnader som inte är individknutna
Sammanfattning
Sammanfattningsvis anses inte 5 § förordning (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) ge utrymme
för att ersätta kommunen för strukturella merkostnader eller kostnader för
kommunens utbildningsverksamhet som inte kopplas till ett enskilt barn
eller en enskild elev och inte beviljats utifrån ett visat behov, då dessa
kostnader inte kan anses utgöra ”extra kostnader för ett barn i förskola eller
för en elev med behov av särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader
för sådan utbildning”.

1. Syfte och bakgrund
I det rättsliga ställningstagandet ges vägledning för hur 5 § i den nu
gällande asylersättningsförordningen (2017:193) ska tolkas: ”Utöver den
schablonersättning som ska betalas ut enligt 4 § får, efter särskild prövning,
ersättning betalas ut till en kommun eller ett landsting för extra kostnader
för ett barn i förskola eller för en elev med behov av särskilt stöd och för
andra extraordinära kostnader för sådan utbildning”.

Bfd22 141107

Dess språkliga utformning skiljer sig från 5 § femte stycket i den nu
upphävda asylersättningsförordningen (2002:1118) där ersättning efter
särskild prövning kunde utbetalas för ”andra extraordinära kostnader för
utbildningsverksamhet”.

2 (59)

Termen utbildningsverksamhet är ett vidare begrepp som har tolkats
att kunna infatta även strukturella merkostnader.
Frågan blir även om lokalkostnader och om dessa kan beviljas trots att
individuppgifter saknas i ansökan eller om det är en för extensiv tolkning
som inte ryms i nuvarande lydelse, men även i vilken utsträckning tidigare
praxis enligt den nu upphävda förordningen är tillämplig.
Det rättsliga ställningstagandet påverkar även vilka uppgifter som ska
inhämtas genom blanketter, information till kommuner och hur
digitaliseringen (LOK/Debet) ska utformas.

2. Gällande rätt
Se bilaga 1.

3. Rättslig bedömning
Bestämmelserna i 5 § asylersättningsförordningens om barn och elevs behov
av särskilt stöd har i dess lydelse har språkligt harmoniserats med skollagens
bestämmelser och påminner om reglering i skollagen om bland annat
grundersättning och tilläggsersättning till fristående förskolor och skolor.
Schablonersättningen i 4 § asylersättningsförordningen kan därför anses
likna den grundersättning som utgår till fristående förskolor och skolor.1
Väsentligen kan samma typer av kostnader anses ingå i
asylersättningsförordningens schablonersättning som i grundersättningen,
med undantag för lokalkostnader.2 Lokalkostnader för asylsökande barn ska
i normalfallet inte ersättas särskilt då asylsökande elever förväntas
inrymmas i existerande lokaler.3 Även personalkostnader ingår i
utbildningsschablonen och ersätts i normalfallet inte särskilt utöver
utbildningsschablonen4. Schablonersättningen på exempelvis 119 100
kronor per år för elev i gymnasie- eller gymnasiesärskola kompenserar
kommunerna väl utifrån rimlig nivå när jämförelse görs ersättningsnivåer
under skollagen5. Schablonersättningen justeras årligen och höjdes även
med 50 procent inför år 2016 för att förbättra kostnadstäckningen6.

1

Se 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 § , 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 16 kap. 32 §, 17 kap. 32 § och 19
kap. 46 § skollagen 82010:800)
2
Se 8 kap. 22 §, 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 §, 11 kap. 37 §, 16 kap. 53 §, 17 kap. 32 § och 19
kap. 46 § skollagen samt 14 kap. 4 – 7 §§ och 8 § skolförordningen och 13 kap. 3 – 4 §§
och 7 § gymnasieförordningen
3
Prop. 2000/01:115 sid 24 samt Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2651-2653-11
4
Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1643-10
5
Jfr Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och
gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på
introduktionsprogram avseende 2019, SKOLFS 2019:5.
6
Förordning (2015:897) om ändring i förordning (2002:1118) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl.
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Tilläggsbeloppet som framgår av skollagens bestämmelser kan endast
lämnas i undantagsfall och utredningen måste visa att eleven har ett
omfattande behov av särskilt stöd samt att beloppet ska bestämmas på ett
sådant sätt att det bedömda individuella behovet av stöd kan tillgodoses i
praktiken.7 Alltså kräver denna tilläggsersättning att en bedömning görs för
enskild individ och efter särskild prövning och utredning av barnet eller
elevens behov. Enligt gällande förordningar kan tilläggsersättningar sedan
2016 även utgå för undervisningssituationen.8
Bedömningen om ersättning för extra eller extraordinära kostnader enligt 5
§ asylersättningsförordningen torde kunna göras på liknande vis som den
som föregår utbetalning av tilläggsersättning enligt skollagen.
I skolförordningen och gymnasieförordningen benämns också att dessa
kostnader kan avse andra extraordinära stödåtgärder för en elev eller ett
barn9, vilket motsvarar den nuvarande lydelsen i 5 §
asylersättningsförordningen om ersättning för andra extraordinära kostnader
för sådan utbildning.
Bestämmelser om ersättning för extraordinära kostnader för
utbildningsverksamhet finns inte kvar i den nuvarande
asylersättningsförordningen. Barn och elev omnämns numera istället i
bestämd singular form med hänvisning tillbaka för andra extraordinära
kostnader för sådan utbildning, till skillnad från tidigare lydelse.
Av bestämmelserna 3 § asylersättningsförordningen framgår att kostnaderna
ska omfattas individer som omfattas av personkretsen i förordningen, med
hänvisning till LMA och UtlL. Flera kammarrätter har slagit fast att rätt till
statlig ersättning saknas för personer som inte omfattas av personkretsen
samt att Migrationsverket saknar uppgiftsskyldighet gentemot
kommunerna10.
Kommunens uppgiftsskyldighet framgår däremot av 22 § asylersättningsförordningen. Det är dessutom en allmän förvaltningsrättslig princip att den
som ansöker om en förmån eller motsvarande har att visa att
förutsättningarna för att erhålla sådan är uppfyllda11. Om kommunen brister
i sin uppgiftsskyldighet och inte uppger vilka individer som kostnaderna
avser så kan Migrationsverket inte heller bedöma om kommunen är
berättigad till ersättning.

7

HFD 2012 ref. 46 samt Kammarrätten i Göteborgs domar mål nr 2633-18 och 836-18
14 kap. 8 § skolförordningen och 13 kap. 7 § gymnasieförordningen samt Sveriges
kommuner och landstings cirkulär 16:33
9
14 kap. 8 § skolförordningen och 13 kap. 7 § gymnasieförordningen
10
Se Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 4020-17, 4714-17 och 4132-17,
Kammarrätten i Sundsvalls domar i mål nr 1260-17, 1262-17, 2609-17 och 2608-17, 314216¸ 1258—1259-17, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 8416-12, samt
Kammarrätten i Jönköpings domar i mål nr 1095-18, 1091-18 och 1104-18
11
Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 193-18
8
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Utan individuppgifter, kan Migrationsverket inte pröva om ersättningen
avser en person som omfattas av personkretsen i asylersättningsförordningen för vilket ersättning kan utgå12 eller om barnet eller eleven
är i behov av sådant särskilt stöd, utifrån det individuella behovet av stöd,
och därmed om kommunen slutligen bedöms vara berättigad till ersättning
för extra eller extraordinära kostnader.
Migrationsverket kan inte heller ersätta kostnader som avser barn eller
elever som vistas i Sverige utan tillstånd13 eller kostnader som avser
nyanlända som är kommunmottagna då rätt till ersättning för
utbildningskostnader saknas14.
Enligt den promemoria som föregick den nu gällande asylersättningsförordningen framgår att regeringen avsåg att förenkla regelverket, minska
den administrativa bördan och förbättra planeringsförutsättningarna samt att
i huvudsak basera statlig ersättning på schabloner för att begränsa statens
sammantagna utgifter, då schabloner bedömdes bidra till att effektivitetsvinster uppstår både för staten och för kommunerna15.
Därutöver finns övergripande bestämmelser i skollagen16 om att fördela
resurserna efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov, som
även torde vara tillämpbar i fördelningen av medel från schablonersättning.
Skolskjuts för särskoleelev kan ersättas utöver schablonersättningen i
asylersättningsförordning, men prövningen av rätt till ersättning för
skolskjuts ska präglas av restriktivitet där det är av betydelse hur omfattande
kostnaderna är och om kostnaderna hade kunnat undvikas17. Skolskjuts kan
alltså som regel inte ersättas särskilt utan anses ingå i schablonersättningen.
Rätten till statlig ersättning för skolskjuts påverkas även av underliggande
lagsstiftning och övriga regleringar på skollagens område18 då det i vissa fall
saknas rätt till skolskjuts alternativt betalas ersättning för skolskjuts och
boende istället av staten på annat sätt, exempelvis för skolgång på
specialskola och sameskola19.

12

Se Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3026 - 3046-17
Se förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan
tillstånd och Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3336-17
14
förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och
förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
15
Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga, dnr
A2016/01307/I, från den 21 juni 2016, sid. 15 och 48-49.
16
2 kap. 8 b § och 10 § skollagen
17
Se RÅ 2007 ref 14 och Kammarrätten i Göteborgs som i mål nr 8469-8471-11
18
9 kap. 21 a, 15 b och 15 c §§, 10 kap. 32, 33 och 40 §§, och 11 kap. 31, 32 och 39 §§ 12
kap. 24 – 25 §§ och 13 kap. 22 -23 §§ och 18 kap. 30, 31 och 35 § skollagen, lag
(1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt Skolverkets
föreskrifter, se SKOLFS 1992:44 med ändring genom SKOLFS 2011:60, och SKOLFS
2019:6
19
12 kap. 25 §, 13 kap. 23 § och 12 kap. och 25 § 13 kap. 23 § skollagen
13
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I beslut om extra eller extraordinär ersättning måste även Skolverkets
förskrifter beaktas20. Enbart den omständigheten att aktuella elever är
inskrivna vid specialskola inte innebär att kommunen kan beviljas ersättning
utöver schablon21.
Insatsen måste ha beviljats utifrån ett enskilt barn eller enskild elevs behov
även om det gäller kostnader för exempelvis anpassning av lokaler22 eller att
kostnaderna är behövliga för kommunen ska kunna erbjuda skolgång.
Det finns dock några skillnader mellan ersättningen från staten i form av
statlig ersättning enligt asylersättningsförordningen och ersättning från
hemkommunen enligt skollagen. Asylersättningsförordningen bygger på att
ersättning för skolgång kan utgå för varje påbörjad fyraveckorsperiod upp
till årsbeloppet för barn och elever som inte går hela skolåret (motsvarande
maximalt 40 veckor per år) och skollov inte ersätts in enligt förordningen
utan av Skolverket23, medan i skolförordningen och gymnasieförordningen
utbetalar hemkommunen ersättning utifrån kalenderår eller halvårsvis (för
hösttermin) samt lovskola kan i vissa fall ersättas särskilt24.
Hemkommunerna ersätts genom asylersättningsförordningen i huvudsak
genom schabloniserad ersättning som är den samma på nationell nivå (och
inte utifrån kommunens kostnadsberäkningar) och det är hemkommunen
som även ansöker om extra eller extraordinära utbildningskostnader25.
Friskolor ersätts indirekt enligt asylersättningsförordningen genom att
hemkommunen därefter ersätter friskolan på samma ersättningsnivå som
schablonersättningarna26, men därutöver kan även friskolor för extra och
extraordinära kostnader indirekt genom att hemkommunen söker om
ersättning. Detta skiljer sig från hur interkommunal ersättning och ersättning
till fristående förskolor och skolor ersätts enligt skollagen.
Sammanfattningsvis, anses inte 5 § asylersättningsförordningen ge utrymme
för att efter särskild prövning bevilja ersättning för strukturella
merkostnader eller kostnader för utbildningsverksamhet som inte kopplas
till ett enskilt barn eller en enskild individ.

20

Se exempelvis förordning (SKOLFS 2011:60) om ändring i förordningen
(SKOLFS1992:44) om extra ersättning för vissa handikappade elever vid studier i
gymnasieskola, Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter (SKOLFS 2009:24) om
avgifter för kost och logi för vissa elever som bor i elevhem samt Specialpedagogiska
skolmyndighetens föreskrifter om ersättning för vissa kostnader enligt skollagen
21
Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1393-08
22
Jfr 14 kap. 8 § skolförordningen och 13 kap. 7 § gymnasieförordningen
23
förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov
24
14 kap. 1 § skolförordningen
25
Se 29 kap. 6 § andra stycket skollagen och 5 § förordning (2017:193) om statlig
ersättning för asylsökande m.fl.
26
6 § förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
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Att bevilja ersättning för en kostnad som bedöms vara extra eller
extraordinär utan individuppgifter är en för extensiv tolkning som inte ryms
i nuvarande lydelse. En sådan extensiv tolkning bör den lämpligtvis föregås
av rättslig prövning i domstol, men det kan inte anses framgå av lydelsen i 5
§ asylersättningsförordningen utifrån dess nuvarande formulering.
Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av undertecknad rättschef
efter föredragning av verksjuristen
.

Rättschef
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Bilaga till SR 11/2019

Gällande rätt m.m.
Skollag (2010:800)
2 kap.
8b§
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
10 § första stycket
Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas
olika förutsättningar och behov.

7 kap.
2 § tredje stycket
Skolplikt gäller inte heller barn som avses i 29 kap. 2 § andra stycket. Dessa
barn har dock samma rätt till utbildning som skolpliktiga barn.
15 §
En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har rätt att slutföra
den högsta årskursen, även om skolplikten upphör dessförinnan.
En elev i grundskolan, grundsärskolan eller specialskolan har också rätt att
efter skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under ytterligare två år,
om eleven inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås för
respektive skolform. En elev i grundsärskolan har under denna tid rätt till
minst 800 timmars undervisning utöver den i 11 kap. 7 § första stycket
garanterade undervisningstiden, om eleven inte dessförinnan uppnått
kunskapskraven.
En elev som har tagits emot i specialskolan enligt 6 § första stycket 1 och
som på grund av sina funktionsnedsättningar inte kan få tillfredsställande
förhållanden i gymnasiesärskolan eller gymnasieskolan, får efter det att
skolplikten har upphört och i mån av plats genomgå ytterligare utbildning i
specialskolan till och med vårterminen det kalenderår eleven fyller 21 år,
om eleven inte bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen enligt andra
stycket.
16 §
Frågan om rätt att slutföra skolgången enligt 15 § prövas av hemkommunen.
För en elev som går i specialskolan prövas dock frågan av
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
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8 kap.
4§
Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas
förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.
9§
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.
Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av
särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda
stödinsatserna.
12 §
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för
alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare
önskar det.
Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet
motsvarande utbildning i fristående förskola.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en
annan kommun om att denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning
hemkommunen ansvarar för.
13 §
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en
annan kommun än hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina
personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens
förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska
den inhämta yttrande från barnets hemkommun.
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i
sin förskola ta emot ett barn från en annan kommun.
17 §
En kommun som i sin förskola har ett barn från en annan kommun ska
ersättas för sina kostnader för barnets utbildning av barnets hemkommun,
om mottagandet grundar sig på 13 § första stycket.
Även i de fall som avses i 13 § andra stycket ska hemkommunen betala
ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall
inte kommer överens om något annat, ska ersättningen bestämmas med
hänsyn till kommunens åtagande och barnets behov efter samma grunder
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som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen
förskola. Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver
hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
18 §
Varje fristående förskola ska vara öppen för alla barn som ska erbjudas
förskola, om inte den kommun där förskoleenheten är belägen medger
undantag med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt ett barn,
om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för barnet enligt 23 §
andra stycket.
21 §
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje barn vid
förskoleenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 22 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 23 §.
22 § Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskola.
23 §
Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt
stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn, om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
24 §
Bidragsskyldigheten enligt 21 § gäller bara i den omfattning som barnet ska
erbjudas förskola enligt 4-7 §§.

9 kap.
3§
Utbildningen i förskoleklassen ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.
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12 §
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass kommer till stånd
för alla barn i kommunen som enligt denna lag har rätt att gå i förskoleklass
och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt. Av 2 kap. 4 § framgår att
staten är huvudman för förskoleklass vid en skolenhet med specialskola
eller sameskola.
Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att hemkommunen
anordnar förskoleklass i den omfattning som krävs för att bereda utbildning
för alla i kommunen som är berörda.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en
annan kommun om att denna i sin förskoleklass ska ta emot barn vars
utbildning hemkommunen ansvarar för.
13 §
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en
annan kommun än den som ska svara för barnets utbildning, om barnet med
hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den
kommunens förskoleklass. Innan kommunen fattar beslut om att för visst
läsår ta emot ett sådant barn, ska den inhämta yttrande från barnets
hemkommun.
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i
sin förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun.
14 §
En elev som har tagits emot i en kommuns förskoleklass ett visst läsår har
rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för
mottagandet ändras under läsåret.
15 §
En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid
en annan skolenhet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
15 a §
En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där
om inte något annat följer av 15 § andra stycket.
15 b §
En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
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färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet
än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en
annan kommuns förskoleklass med stöd av 13 §. Om det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna
skolskjuts även i dessa fall.
Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas.
15 c §
En elev som med stöd av 13 § första stycket går i en annan kommuns
förskoleklass och som på grund av skolgången måste övernatta i den
kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den
plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för
elever som är hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ansvarar för att skolskjuts
anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas
av elevens hemkommun.
15 d §
En elev i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola eller sameskola
har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Staten ska stå för
kostnaderna.
En elev i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola eller sameskola
som till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet har rätt till
tillfredsställande förhållanden. Staten ska svara för detta utan extra
kostnader för eleven.
16 §
En kommun som i sin förskoleklass har en elev från en annan kommun ska
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun,
om elevens skolgång grundar sig på 13 § första stycket.
Även i de fall som avses i 13 § andra stycket ska hemkommunen betala
ersättning till den mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall
inte kommer överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till
kommunens åtagande och elevens behov efter samma grunder som
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen
förskoleklass. Har en elev ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver
hemkommunen inte lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
17 §
Varje fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska
erbjudas utbildning i förskoleklassen.
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Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i behov av
särskilt stöd för sin utveckling.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev,
om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 21 §
andra stycket.
18 §
Om det inte finns plats för alla sökande till en skolenhet med förskoleklass,
ska urvalet göras på grunder som är förenliga med 17 § första stycket och
som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av ett beslut
som har fattats med stöd av 6 a §.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter som innebär ytterligare undantag för vissa elever.
19 §
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid
skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 20 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 21 §.
20 §
Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskoleklass.
21 §
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av
särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev, om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
21 a §
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående
förskoleklass inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 15 b
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§ andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan
skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

10 kap.
3§
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium
och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.
Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.
I grundskolan ingår även lovskola i de fall sådan anordnas
1. enligt 23 a § första stycket eller 23 b § första stycket, eller
2. i syfte att den tid som en elev deltagit i lovskola ska kunna avräknas
från ett erbjudande om lovskola enligt 23 a § andra stycket eller 23 b §
andra stycket.
Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret
ska börja och sluta.
24 §
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd
för alla som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan och som inte
fullgör sin skolgång på annat sätt.
Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att hemkommunen
anordnar grundskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning
för alla i kommunen som är berörda.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en
annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot elever vars
grundskoleutbildning hemkommunen ansvarar för.
25 §
En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan
kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med
hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den
kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst
läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens
hemkommun.
En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än
den som ska svara för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en
grundskola i den kommun där eleven vistas.
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26 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att kommuner får anordna särskild utbildning i sin
grundskola. Föreskrifterna får innebära att elever från hela landet i mån av
plats ska tas emot på utbildningen.
27 §
En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § tredje stycket, 25 eller
26 § ta emot en elev från en annan kommun i sin grundskola efter önskemål
av elevens vårdnadshavare.
28 §
En elev som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt
att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för
mottagandet ändras under läsåret.
Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven också rätt att gå
kvar sista årskursen.
29 §
Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad
som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.
Varje kommun ska organisera sin grundskola så att ingen elev på grund av
skolgången behöver bo utanför det egna hemmet.
Avsteg härifrån får dock göras om förhållandena är så speciella att det
framstår som orimligt att kommunen måste anordna skolgång på sådant sätt
att eleven kan bo kvar i hemmet under skolgången. Vid denna bedömning
ska särskild vikt fästas vid elevens ålder.
En elev i grundskola med offentlig huvudman som till följd av sin skolgång
måste bo utanför det egna hemmet har rätt till tillfredsställande
förhållanden. Hemkommunen ska svara för detta utan extra kostnader för
eleven. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte elever som med stöd
av 25-27 §§ går i en annan kommuns grundskola eller elever som väljer att
gå i en annan skolenhet i hemkommunen än den där de annars skulle ha
placerats.
30 §
En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid
en annan skolenhet inom sin grundskola.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
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Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.
31 §
Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om
inte något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den som
har tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i
grundskolan vid samma skolenhet.
Rätten enligt första stycket att gå kvar vid en skolenhet gäller inte för en
elev som med stöd av 3 kap. 12 e § ska placeras i en årskurs som inte
anordnas vid skolenheten.
32 §
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än
den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan
kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna
skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
33 §
En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundskola och som
på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till
skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen
bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts
anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas
av elevens hemkommun.
34 §
En kommun som i sin grundskola har en elev från en annan kommun ska
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun,
om elevens skolgång i kommunen grundar sig på 25 §, 26 § eller 28 § andra
stycket.
Även i de fall som avses i 27 § ska hemkommunen betala ersättning till den
mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer
överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens
åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen
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tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna. Har en elev
ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna
bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
35 §
Varje fristående grundskola ska vara öppen för alla elever som har rätt till
utbildning i grundskolan.
Utbildningen får dock begränsas till att avse
1. vissa årskurser,
2. elever som är i behov av särskilt stöd, och
3. vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev om
hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 39 §
andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådana speciellt anpassade utbildningar som avses i första
stycket 3.
36 §
Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på grunder som är
förenliga med 35 § första stycket och som Statens skolinspektion
godkänner, om inte annat följer av
1. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § tredje stycket,
2. andra föreskrifter som avser fristående skolor med särskild pedagogisk
inriktning eller särskilda utbildningar, eller
3. ett beslut som har fattats med stöd av 9 a §.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter som innebär ytterligare undantag för vissa elever.
37 §
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid
skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 39 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på
grund av att eleven är utlandssvensk.
38 §
Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
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5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.
39 §
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som
1. har ett omfattande behov av särskilt stöd,
2. ska erbjudas modersmålsundervisning, eller
3. deltar i lovskola.
Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt
bestämt utifrån elevens behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov
av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.
40 §
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående
grundskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 32 §
andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skolenhet
än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

11 kap.
4§
Grundsärskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium,
mellanstadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3,
mellanstadiet av årskurs 4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.
Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.
Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret
ska börja och sluta.
24 §
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundsärskolan kommer till
stånd för alla som enligt denna lag har rätt att gå i grundsärskolan och inte
fullgör sin skolgång på annat sätt.
Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att hemkommunen
1. anordnar grundsärskola i den omfattning som krävs för att bereda
utbildning för alla i kommunen som är berörda, eller
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2. kommer överens med en annan kommun att den i sin grundsärskola ska
ta emot de elever som hemkommunen ansvarar för.
25 §
En elev har rätt att bli mottagen i en grundsärskola som anordnas av en
annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med
hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den
kommunens grundsärskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett
visst läsår ta emot en sådan elev, ska den inhämta yttrande från elevens
hemkommun.
En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än
den som ska svara för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en
grundsärskola i den kommun där eleven vistas.
26 §
En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § andra stycket 2 eller 25
§ ta emot en elev från en annan kommun i sin grundsärskola efter önskemål
av elevens vårdnadshavare.
27 §
En elev som har tagits emot i en kommuns grundsärskola ett visst läsår har
rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för
mottagandet ändras under läsåret.
Om det för eleven återstår endast en årskurs har eleven också rätt att gå kvar
sista årskursen.
28 §
Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundsärskola beakta
vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.
Varje kommun ska så långt det är möjligt organisera sin grundsärskola så att
ingen elev på grund av skolgången behöver bo utanför det egna hemmet.
I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade finns det
föreskrifter om stöd och service i form av boende i familjehem eller bostad
med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför
föräldrahemmet.
29 §
En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en
skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid
en annan skolenhet inom sin grundsärskola.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
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ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.
30 §
Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om
inte något annat följer av 29 § andra stycket. Detsamma ska gälla den som
har tagits emot vid en skolenhet med förskoleklass och som ska fortsätta sin
utbildning i grundsärskolan vid samma skolenhet.
Rätten enligt första stycket att gå kvar vid en skolenhet gäller inte för en
elev som med stöd av 3 kap. 12 e § ska placeras i en årskurs som inte
anordnas vid skolenheten.
31 §
Elever i grundsärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.
Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än
den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan
kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller 26 §§. I de fall då det kan ske
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även
anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
32 §
En elev som med stöd av 25 § går i en annan kommuns grundsärskola och
som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen har rätt till
skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen
bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts
anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas
av elevens hemkommun.
33 §
En kommun som i sin grundsärskola har en elev från en annan kommun ska
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun,
om elevens skolgång i kommunen grundar sig på 25 § eller 27 § andra
stycket.
Även i de fall som avses i 26 § ska hemkommunen betala ersättning till den
mottagande kommunen. Om kommunerna i ett sådant fall inte kommer
överens om annat, ska ersättningen bestämmas med hänsyn till kommunens
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åtagande och elevens behov efter samma grunder som hemkommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundsärskolorna. Har en
elev ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte
lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

34 §
Varje fristående grundsärskola ska vara öppen för alla elever som har rätt
till utbildning i grundsärskolan.
Utbildningen får dock begränsas till att avse
1. vissa årskurser,
2. elever som är i behov av särskilt stöd, och
3. vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev,
om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 38 §
andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådana speciellt anpassade utbildningar som avses i första
stycket 3.

35 §
Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på grunder som är
förenliga med 34 § första stycket och som Statens skolinspektion
godkänner.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter som innebär undantag för vissa elever.
36 §
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid
skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 37 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 38 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på
grund av att eleven är utlandssvensk.
37 §
Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
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6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundsärskolan.
38 §
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av
särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet
för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån
elevens behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov
av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.
39 §
Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristående
grundsärskola inom kommunen under samma förutsättningar som enligt 31
§ andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan
skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

12 kap.
3§
Specialskolan ska ha tio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium
och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-4, mellanstadiet av årskurs
5-7 och högstadiet av årskurs 8-10.
Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.
24 §
Hemkommunen ska betala ersättning till staten för vissa kostnader för den
som är elev i specialskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en
skolenhet inom specialskolan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om ersättningens storlek.
Första stycket gäller inte utlandssvenska elever i årskurs 7-10.
25 §
En elev i specialskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen.
Staten ska stå för kostnaderna.
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En elev i specialskolan som till följd av skolgången måste bo utanför det
egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Staten ska svara för
detta utan extra kostnader för eleven.
26 §
Utbildningen i specialskolan ska anordnas av Specialpedagogiska
skolmyndigheten och bedrivas vid flera skolenheter.

13 kap.
2§
Sameskolan ska ge en utbildning med samisk inriktning som i övrigt
motsvarar utbildningen i årskurserna 1-6 i grundskolan.
3§
Sameskolan ska ha sex årskurser, som indelas i lågstadium och
mellanstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3 och mellanstadiet av
årskurs 4-6.
Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en
hösttermin och en vårtermin.
22 §
Hemkommunen ska betala ersättning till staten för vissa kostnader för den
som är elev i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en
skolenhet inom sameskolan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om ersättningens storlek.
23 §
En elev i sameskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Staten
ska stå för kostnaderna.
En elev i sameskolan som till följd av skolgången måste bo utanför det egna
hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Staten ska svara för detta
utan extra kostnader för eleven.
24 § Utbildning i sameskolan ska anordnas av Sameskolstyrelsen och
bedrivas vid flera skolenheter.

15 kap.
7§
Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program som är
yrkesprogram eller högskoleförberedande program.
I gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram
och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
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Närmare bestämmelser om de nationella programmen finns i 16 kap., om
introduktionsprogrammen i 17 kap. och om vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år i 17 a kap.
8§
Varje kommun ska informera om de nationella programmen samt om
möjligheterna att få utbildning på introduktionsprogram och
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.
9§
För ungdomar med ett svårt rörelsehinder får de kommuner som regeringen
beslutar anordna speciellt anpassad utbildning (gymnasieskola med Rhanpassad utbildning) i sin gymnasieskola. För dessa utbildningar gäller
särskilda bestämmelser i 35-40 §§. Regeringen får meddela ytterligare
föreskrifter om sådan utbildning.
Regeringen får meddela föreskrifter om utbildning i gymnasieskolan för
elever som är döva, hörselskadade eller dövblinda eller har en
språkstörning.
Föreskrifter enligt första och andra styckena får innebära undantag från vad
som annars gäller för utbildning i gymnasieskolan.
10 §
Utbildningen ska bedrivas under läsår, som omfattar en hösttermin och en
vårtermin.
Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret
ska börja och sluta.
11 §
Utbildningen i gymnasieskolan ska, med undantag för gymnasial
lärlingsutbildning som avses i 16 kap. 11 §, i huvudsak vara skolförlagd.
Även introduktionsprogrammen programinriktat val, yrkesintroduktion och
individuellt alternativ samt vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
får utformas så att de inte är i huvudsak skolförlagda.
12 § Huvudmannen ansvarar för antagningen till de olika utbildningar som
anordnas av huvudmannen.
I 38 § finns särskilda bestämmelser om antagning till Rh- anpassad
utbildning.
13 §
Regeringen meddelar föreskrifter om urval bland mottagna sökande.
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14 §
Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och
särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.
Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasieskola anordnad
av kommuner, landsting och enskilda huvudmän.
15 §
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan
huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till
hemkommunen.
Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är
frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte
huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.
16 § En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas
för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet
som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att
elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit
frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare
inte informeras samma dag.
Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om
giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte
är obehövligt. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt
3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.
30 §
Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds
gymnasieutbildning av god kvalitet.
Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning
som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt
samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Kommuner som har
ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det
är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
31 §
Ett landsting får anordna utbildningar på sådana nationella program som
avser naturbruk och omvårdnad.
Efter överenskommelse med en kommun får landstinget anordna utbildning
även på andra nationella program.
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Av 17 kap. 17 och 18 §§ följer vilken utbildning på introduktionsprogram
som får anordnas av ett landsting.
Av 17 a kap. 2 § följer att ett landsting som anordnar utbildning på
teknikprogrammet också får anordna vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år.
32 §
Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola
med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av
skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte
1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt
16 kap. 47 §,
2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket,
3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av
inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).
Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller
20 år.
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.
Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad
som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela
tiotal kronor.
33 §
Varje huvudman för en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar
som har rätt till den sökta utbildningen i gymnasieskolan.
Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas till att avse
1. elever som är i behov av särskilt stöd, och
2. vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.
När det gäller programinriktat val som utformas för en enskild elev,
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion finns
särskilda bestämmelser i 17 kap. 29 § om när huvudmannen för en
fristående skola är skyldig att ta emot ungdomar som uppfyller
behörighetskraven för sådan utbildning.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev,
om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 16
kap. 54 § andra stycket.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om sådan utbildning som avses i första stycket andra meningen.
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35 §
I detta kapitel avses med ett svårt rörelsehinder ett rörelsehinder som ensamt
eller i kombination med en annan funktionsnedsättning medför att en
ungdom
1. för att kunna följa ett program i gymnasieskolan behöver tillgång till en
skola med Rh-anpassad utbildning, och
2. har behov av habilitering och i vissa fall av boende i elevhem och
omvårdnad i boendet.
36 §
Ungdomar som har ett svårt rörelsehinder har rätt att få utbildning vid en
gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning om de
1. har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande,
2. kan påbörja utbildningen senast under det första kalenderhalvåret det år
de fyller 21 år, och
3. uppfyller de övriga behörighetsvillkor som följer av 16 kap. 29-34 §§,
när det gäller nationella program.
Första stycket 1 gäller inte utbildning i form av ett introduktionsprogram.
För att ha rätt till sådan utbildning krävs att grundskoleutbildning eller
motsvarande har avslutats.
37 §
En gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning ska ta emot sökande från
hela landet till den speciellt anpassade utbildningen.
38 §
Frågor om antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor
och andra frågor om rätt till sådan utbildning prövas av en särskild nämnd.
39 §
Avgifter får inte tas ut för insatser för omvårdnad i boendet eller habilitering
som tillhandahålls av staten, en kommun eller ett landsting i anslutning till
en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter för kost och logi.
40 §
Hemkommunen ska betala ersättning för kostnader för boende och
omvårdnad i boendet för elever på Rh-anpassad utbildning. Hemlandstinget
eller, i förekommande fall hemkommunen, ska betala ersättning för
kostnader för habilitering. Ersättningarna ska betalas till den huvudman som
enligt avtal med staten svarar för verksamheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om ersättningar enligt första stycket.

27 (59)

16 kap.
17 §
Utbildningen på nationella program ska bedrivas som heltidsstudier.
35 §
En ansökan till ett nationellt program eller till en sådan nationell inriktning,
särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som börjar första läsåret
ska ges in till den sökandes hemkommun. Avser ansökan mer än en
utbildning ska den sökande ange i vilken ordning han eller hon önskar
komma i fråga.
Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman, ska
ansökan omedelbart sändas vidare till denne.
36 §
Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar om en sökande är behörig
och om den sökande ska tas emot.
42 §
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i kommunen
erbjuds utbildning på nationella program.
Erbjudandet ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program och
nationella inriktningar.
43 §
Av de behöriga sökande till ett nationellt program eller till en sådan
nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som
börjar första läsåret ska huvudmannen i första hand ta emot dem som är
hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för
utbildningen.
En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska vid beslut om mottagande enligt första
stycket jämställas med den som är hemmahörande i kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen.
44 §
Utöver vad som följer av 43 § ska de som är behöriga sökande tas emot i
första hand om de sökt till
1. sådan utbildning som avses i 43 § och med hänsyn till sina personliga
förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt,
2. ett nationellt program eller till en nationell inriktning som börjar det
första läsåret och är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder den
sökta utbildningen,
3. gymnasial lärlingsutbildning som börjar det första läsåret och är
hemmahörande i en kommun som inte erbjuder någon utbildning på det
aktuella programmet,
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4. ett nationellt program och åberopat att huvudmannen inom det sökta
programmet anordnar en nationell inriktning som börjar senare än första
läsåret och som hemkommunen inte erbjuder,
5. ett yrkesprogram som saknar nationella inriktningar och åberopat att
huvudmannen anordnar programmet i huvudsak skolförlagt och som
hemkommunen inte erbjuder, eller
6. en utbildning som det har fattats beslut om riksrekrytering för enligt 45
§.
45 §
Statens skolverk får för nationella program besluta att det till en viss
utbildning i första hand ska tas emot sökande från hela landet
(riksrekrytering).
Regeringen får meddela föreskrifter om villkor för att en viss utbildning ska
kunna bli riksrekryterande.
46 §
Beslut om riksrekrytering ska ange under vilken tid beslutet ska gälla och
hur många platser utbildningen får omfatta.
47 §
Andra behöriga sökande än de som ska tas emot i första hand enligt 43 och
44 §§ får tas emot i andra hand till platser som återstår sedan alla de som
ska tas emot i första hand har antagits till utbildningen.
48 §
Innan en kommun eller ett landsting tar emot en sökande som inte är
hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen ska
yttrande inhämtas från den sökandes hemkommun. Yttrande behöver dock
inte inhämtas, om det med hänsyn till tidigare avgivet yttrande eller av
andra skäl är onödigt.
49 §
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning
och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för
utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet
eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder sådan
utbildning.
Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven
rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett
landsting som anordnar utbildningen.
En elev som med anledning av placering i ett hem för vård eller boende
enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) flyttar från kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på
det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen i den kommun
där hemmet för vård eller boende är beläget, om kommunen erbjuder sådan
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utbildning. Om den inte erbjuder den aktuella utbildningen, har eleven rätt
att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett
landsting som anordnar utbildningen, om detta inte hindrar eleven från att
vistas i hemmet för vård eller boende.
49 a §
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning
och som därefter placeras i ett sådant hem för vård eller boende som avses i
6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan
kommun än hemkommunen eller samverkansområdet för utbildningen har
rätt att i hemkommunen fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet
eller den påbörjade inriktningen när eleven efter placeringen återvänder till
hemkommunen, om den erbjuder sådan utbildning. Detsamma gäller den
elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning i
den kommun där hemmet för vård eller boende är beläget.
Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att
efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett landsting
som anordnar utbildningen.
50 §
En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är
hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun
(interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett landsting som på ett nationellt program har
antagit en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för
utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om interkommunal ersättning.
51 §
Om inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer
överens om annat, och annat inte heller följer av andra och tredje styckena,
ska den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad.
När eleven har tagits emot i andra hand enligt 47 §, ska ersättningen högst
uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande
utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden.
När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter
inom de nationella programmen, ska hemkommunen betala det belopp som
har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk.
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52 §
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett
nationellt program vid skolenheten som hemkommunen, enligt 42 §, var
skyldig att erbjuda utbildning på nationella program vid den tidpunkt när
utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 53 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 54 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på
grund av att eleven är utlandssvensk.
53 §
Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
54 §
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av
särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet
för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån
elevens behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov
av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för kommunen.
55 §
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar som
hemkommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det
programmet eller den inriktningen.
För utbildning på särskilda varianter och för sådan utbildning som avses i 13
§ tredje stycket ska hemkommunen betala det grundbelopp som har
beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om det grundbelopp som hemkommunen ska betala, om eleven,
i andra fall än som avses i andra stycket, har antagits till en utbildning som
kommunen inte erbjuder.
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17 kap.
3§
Utöver vad som gäller för all gymnasieutbildning enligt 15 kap. 2 § är syftet
med
- programinriktat val att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett
visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till
det programmet,
- yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till
studier på ett yrkesprogram,
- individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion,
annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och
- språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med
tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i
gymnasieskolan eller till annan utbildning.
4§
Programinriktat val och yrkesintroduktion får utformas för en grupp elever
eller för en enskild elev. Övriga introduktionsprogram ska utformas för en
enskild elev.
5§
Preparandutbildning ska pågå högst ett år.
Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får
preparandutbildningen förlängas till två år.
6§
Utbildningen på introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning som
motsvarar heltidsstudier.
Eleverna har rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan
(garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning får dock minskas
för en elev som begär det om huvudmannen bedömer att det finns särskilda
skäl.
15 §
En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja
utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som gällde när
utbildningen inleddes och den individuella studieplanen, eller på ett annat
introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny
individuell studieplan.
En elev som flyttar till en annan kommun har rätt att fullfölja utbildningen
på ett påbörjat introduktionsprogram eller på ett annat introduktionsprogram
hos den nya hemkommunen enligt den nya kommunala huvudmannens
utbildningsplan och en ny individuell studieplan. Under de förutsättningar
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som anges i 29 och 30 §§ har eleven rätt att fullfölja utbildningen hos en
huvudman för en fristående gymnasieskola enligt den huvudmannens
utbildningsplan och en ny individuell studieplan.
Om en elev har medgett att den individuella studieplanen ändras, har eleven
rätt att fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen.
Rätten att fullfölja utbildningen gäller även efter ett studieuppehåll på högst
ett år för studier utomlands.
16 §
Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i hemkommunen
erbjuds programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion. Erbjudandet om programinriktat val ska avse
utbildningar som är inriktade mot ett allsidigt urval av de nationella program
som kommunen anordnar eller erbjuder genom samverkansavtal.
Utöver det som följer av första stycket ansvarar hemkommunen för att
elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion och individuellt
alternativ, om de önskar sådan utbildning. Hemkommunen behöver dock
inte erbjuda sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns
synnerliga skäl att inte göra det.
Hemkommunen får erbjuda språkintroduktion enligt 12 § till elever som
tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.
17 §
Ett landsting som anordnar ett nationellt program får anordna
programinriktat val som är inriktat mot det nationella programmet.
18 §
Ett landsting får, utöver vad som följer av 17 §, efter överenskommelse med
en kommun anordna yrkesintroduktion och individuellt alternativ.
19 §
En kommun eller ett landsting som anordnar programinriktat val som har
utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats för
en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande till utbildningen som
hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen.
En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen
på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska vid beslut om mottagande enligt
första stycket jämställas med den som är hemmahörande i kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen.
Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska tas
emot enligt första och andra styckena har antagits, får kommunen eller
landstinget ta emot andra behöriga sökande till utbildningen.
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20 §
Statens skolverk får för programinriktat val som har utformats för en grupp
elever vid en gymnasieskola med offentlig huvudman besluta att
utbildningen ska stå öppen för sökande från hela landet (riksrekrytering).
Beslut om riksrekrytering ska ange under vilken tid beslutet ska gälla och
hur många platser utbildningen får omfatta.
21 §
En kommun som anordnar programinriktat val som har utformats för en
enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev,
individuellt alternativ eller språkintroduktion får ta emot ungdomar som
uppfyller behörighetsvillkoren för respektive utbildning även om de inte
kommer från kommunen.
Även ett landsting som anordnar programinriktat val som har utformats för
en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev
eller individuellt alternativ, får ta emot behöriga ungdomar till utbildningen
oberoende av vilken kommun de kommer från.
21 a §
En kommun som anordnar sådan utbildning som avses i 21 § första stycket
ska ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive
utbildning om de på grund av placering i ett sådant hem för vård eller
boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) vistas i
kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Det gäller också för
ett landsting som anordnar sådan utbildning som avses i 21 § andra stycket.
22 §
En kommun som på preparandutbildning har tagit emot en elev som inte är
hemmahörande i kommunen, ska ersättas för sina kostnader för elevens
utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning).
Om inte den anordnande kommunen och elevens hemkommun kommer
överens om annat, ska den interkommunala ersättningen uppgå till den
kostnad som hemkommunen själv har för preparandutbildning.
23 §
En kommun som på programinriktat val har antagit en elev som inte är
hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, ska
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun
(interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett landsting som på programinriktat val antagit en
elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen.
Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kommer
överens om annat, ska den interkommunala ersättningen beräknas enligt 2427 §§.
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24 §
Den interkommunala ersättningen vid programinriktat val består av
1. ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det nationella
program som det programinriktade valet är inriktat mot, och
2. ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven
behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.
Ersättning enligt första stycket 2 ska lämnas under högst ett år.
25 §
Om hemkommunen inte erbjuder det aktuella nationella programmet, ska
ersättningen enligt 24 § 1 motsvara anordnarens självkostnad.
Om hemkommunen erbjuder det aktuella nationella programmet, ska
ersättningen enligt 24 § 1 högst uppgå till den kostnad som hemkommunen
själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska
ersättningen i stället uppgå till den lägre kostnaden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om den ersättning som avses i 24 § 2.
26 §
När det är fråga om riksrekryterande utbildning enligt 20 §, ska
hemkommunen betala det belopp som har beslutats i varje särskilt fall av
Statens skolverk.
26 a § En kommun eller ett landsting som enligt 19 § andra stycket har
tagit emot en elev på programinriktat val som har utformats för en grupp
elever eller yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever ska
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av elevens hemkommun.
Detsamma gäller den kommun eller det landsting som enligt 21 a § har tagit
emot en elev på programinriktat val som har utformats för en enskild elev,
yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev, individuellt
alternativ eller språkintroduktion.
Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte kommer
överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara anordnarens
självkostnad.
27 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om interkommunal ersättning.
28 § En fristående gymnasieskola som anordnar ett nationellt program får
anordna programinriktat val som är inriktat mot det nationella programmet,
individuellt alternativ och språkintroduktion.
En fristående gymnasieskola som anordnar ett yrkesprogram får anordna
yrkesintroduktion.
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29 §
Huvudmannen för en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev
till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion bara om
huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag
som kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen.
Huvudmannen för en fristående gymnasieskola är skyldig att ta emot en elev
till programinriktat val som har utformats för en enskild elev bara om
huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det.
Bidraget ska bestämmas enligt 35 §.
30 §
Av 15 kap. 33 § framgår när huvudmannen för en fristående skola som
anordnar programinriktat val som har utformats för en grupp elever är
skyldig att ta emot behöriga sökande till utbildningen.
Vad som gäller för urval bland mottagna sökande och antagning till
utbildningen följer av 15 kap. 12-14 §§.
31 §
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på
preparandutbildning vid skolenheten som var behörig för utbildningen vid
den tidpunkt när denna påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 32 och 33 §§ och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 34 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på
grund av att eleven är utlandssvensk.
32 § Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
33 §
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den preparandutbildning som
kommunen erbjuder.
34 §
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av
särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet
för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån
elevens behov.
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Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov
av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter
uppstår för kommunen.
35 §
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på
programinriktat val vid skolenheten som var behörig för utbildningen vid
den tidpunkt när denna påbörjades.
Bidraget består av
1. bidrag för den del av utbildningen som motsvarar det nationella
program som det programinriktade valet är inriktat mot, och
2. bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven
behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.
Bidrag enligt andra stycket 2 ska lämnas under högst ett år.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på
grund av att eleven är utlandssvensk.
36 §
Bidrag enligt 35 § andra stycket 1 beräknas på samma sätt som bidraget
beräknas för det nationella programmet enligt 16 kap. 52-55 §§.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om den ersättning som avses i 35 § andra stycket 2.

18 kap.
5§
Hemkommunen prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen.
Beslutet ska föregås av en utredning motsvarande den som enligt 7 kap. 5 §
andra stycket ska göras inför beslut om mottagande i grundsärskolan om
utredning saknas eller det av andra skäl bedöms nödvändigt.
6§
Den som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens rektor om han
eller hon uppmärksammar eller får kännedom om något som tyder på att en
elev i gymnasiesärskolan inte tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.
En rektor som får sådana upplysningar ska anmäla detta till elevens
hemkommun. Hemkommunen ska skyndsamt utreda frågan.
7§
Hemkommunen ska besluta att eleven inte tillhör gymnasiesärskolans
målgrupp om en utredning enligt 6 § visar detta. Hemkommunen ska då
erbjuda eleven utbildning i gymnasieskolan eller vuxenutbildning enligt
denna lag.
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Hemkommunen ska vidta de åtgärder som krävs för elevens övergång från
gymnasiesärskolan till gymnasieskolan eller vuxenutbildning.
8§
Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella
program.
Närmare bestämmelser om program finns i 19 kap.
9§
Varje kommun ska informera om gymnasiesärskolans olika program.
10 §
Utbildningen ska bedrivas under läsår, som omfattar en hösttermin och en
vårtermin.
Regeringen får meddela föreskrifter om läsårets längd och om när läsåret
ska börja och sluta.
11 §
Utbildningen i gymnasiesärskolan ska, med undantag för gymnasial
lärlingsutbildning som avses i 19 kap. 10 §, i huvudsak vara skolförlagd.
12 §
Huvudmannen ansvarar för antagningen till de olika utbildningar som
anordnas av huvudmannen.
13 §
Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasiesärskolan,
gymnasieskolan, särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Antagningsorganisationen får vara gemensam för gymnasiesärskola
anordnad av kommuner, landsting och enskilda huvudmän.
14 §
I 17 kap. 16 § andra och tredje styckena finns bestämmelser om erbjudande
av utbildning i gymnasieskolan för vissa elever från grundsärskolan och
elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.
15 §
När en elev börjar eller slutar vid en gymnasiesärskola med en annan
huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till
hemkommunen.
Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är
frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte
huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.
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16 §
En elev i gymnasiesärskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för
att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Om en elev i gymnasiesärskolan utan giltigt skäl uteblir från den
verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn
se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har
varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens
vårdnadshavare inte informeras samma dag.
Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om
giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte
är obehövligt. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt
3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.
27 §
Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i
gymnasiesärskolan.
Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning
som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt
samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Kommuner som har
ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen.
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det
är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.
28 §
Varje kommun ska vid utformningen av gymnasiesärskolan beakta vad som
för eleverna är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt. Varje
kommun som anordnar gymnasiesärskola ska så långt det är möjligt
organisera gymnasiesärskolan så att ingen elev på grund av skolgången
behöver bo utanför det egna hemmet.
29 §
Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting anordna
utbildning i gymnasiesärskolan på nationella och individuella program.
30 §
Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem
till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
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För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska
hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter.
Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen ska
ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket.
31 §
En elev som med stöd av 19 kap. 35-37 §§ går i gymnasiesärskola i en
annan kommun än sin hemkommun och som på grund av skolgången måste
övernatta i den kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga
bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma
förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.
Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts
anordnas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas
av elevens hemkommun.
32 §
Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasiesärskola
med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av
skolgången. Denna skyldighet gäller till och med första kalenderhalvåret det
år eleven fyller 20 år. Skyldigheten gäller dock inte elever som har tagits
emot i andra hand till ett nationellt program enligt 19 kap. 39 §.
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
Det ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.
Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad
som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela
tiotal kronor.
33 §
Regeringen meddelar föreskrifter om urval bland de sökande som har tagits
emot till en gymnasiesärskola med offentlig huvudman.
34 §
Varje fristående gymnasiesärskola ska vara öppen för alla ungdomar som
har rätt till utbildning i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev om
hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 19 kap.
47 § andra stycket.
För individuella program gäller skyldigheten enligt första stycket bara om
huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag
som kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen.
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35 §
Elever i gymnasiesärskola med enskild huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem
till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första
stycket. Kommunen är dock inte skyldig att anordna skolskjuts om
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

19 kap.
28 §
En ansökan till ett nationellt eller individuellt program eller till en sådan
nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning i
gymnasiesärskolan som börjar första läsåret ska ges in till den sökandes
hemkommun.
Avser ansökan mer än en utbildning ska den sökande ange i vilken ordning
han eller hon önskar komma i fråga.
Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman, ska
ansökan omedelbart sändas vidare till den huvudmannen.
29 §
Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar frågan om den sökande ska
tas emot.
Om hemkommunen enligt 18 kap. 5 § har beslutat att en sökande inte tillhör
målgruppen för gymnasiesärskolan, ska kommunen bereda honom eller
henne tillfälle att söka till gymnasieskolan i hemkommunen så snart som
möjligt.
Hemkommunen ska göra en bedömning av om en ungdom som har sökt till
ett individuellt program har förutsättningar att följa undervisningen på ett
nationellt program. Om hemkommunen bedömer att den sökande inte har
förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program, ska den
sökande tas emot på ett individuellt program. Om hemkommunen bedömer
att den sökande har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt
program, ska kommunen bereda honom eller henne tillfälle att så snart som
möjligt söka till nationella program som anordnas av hemkommunen.
30 §
En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en
nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att, utom i de fall som
avses i 18 kap. 7 §, hos huvudmannen eller inom samverkansområdet under
fyra läsår fullfölja sin utbildning.
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Första stycket gäller även om de förhållanden som låg till grund för
mottagandet ändras under studietiden.
31 §
Det som sägs i 30 § gäller på motsvarande sätt den elev som har påbörjat
gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan.
Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas, ska
eleven i stället erbjudas att fullfölja sin utbildning genom skolförlagd
utbildning på det aktuella programmet. Om inte heller detta är möjligt, ska
erbjudandet avse att fullfölja utbildningen på ett annat nationellt program.
32 §
Om huvudmannens erbjudande av ett nationellt program omfattade att
eleven senare ska antas till en nationell inriktning, en särskild variant eller
gymnasial lärlingsutbildning enligt 11 §, har den elev som påbörjat
programmet rätt att fullfölja utbildningen på den nationella inriktningen, den
särskilda varianten respektive som gymnasial lärlingsutbildning enligt 30
och 31 §§.
33 §
I 42 § finns ytterligare bestämmelser om rätten för en elev i en skola med
offentlig huvudman att fullfölja sin utbildning när eleven flyttar till en annan
kommun.
40 § En kommun får ta emot en elev från en annan kommun på ett
individuellt program i sin gymnasiesärskola under förutsättning att
hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett
nationellt program. Även ett landsting får ta emot en elev på ett individuellt
program under samma förutsättning.
Det som sägs i första stycket gäller dock endast om hemkommunen och den
mottagande kommunen eller landstinget kommer överens om ersättningen
för utbildningen.
40 a §
En kommun eller ett landsting ska ta emot en elev på ett individuellt
program om
1. eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på
grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453), och
2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på
ett nationellt program.
41 §
Innan en kommun tar emot en sökande som inte är hemmahörande i
kommunen eller samverkansområdet för utbildningen ska yttrande inhämtas
från den sökandes hemkommun.
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Yttrandet ska innehålla uppgift om huruvida eleven tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp. Detsamma gäller innan ett landsting tar emot
en sökande. I de fall där eleven har sökt till ett individuellt program ska
yttrandet också innehålla uppgifter om huruvida eleven kan följa ett
nationellt program och om överenskommelse om ersättning för utbildningen
enligt 40 §.
42 §
En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell inriktning
och som därefter flyttar från kommunen eller samverkansområdet för
utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på det påbörjade programmet
eller den påbörjade inriktningen, om den nya hemkommunen erbjuder sådan
utbildning.
Erbjuder den nya hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven
rätt att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett
landsting som anordnar utbildningen.
En elev som med anledning av placering i ett hem för vård eller boende
enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) flyttar från kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på
det påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen i den kommun
där hemmet för vård eller boende är beläget, om kommunen erbjuder sådan
utbildning. Om den inte erbjuder den aktuella utbildningen, har eleven rätt
att efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett
landsting som anordnar utbildningen, om detta inte hindrar eleven från att
vistas i hemmet för vård eller boende.
42 a § En elev som har påbörjat ett nationellt program eller en nationell
inriktning och som därefter placeras i ett sådant hem för vård eller boende
som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en
annan kommun än hemkommunen eller samverkansområdet för
utbildningen har rätt att i hemkommunen fullfölja utbildningen på det
påbörjade programmet eller den påbörjade inriktningen när eleven efter
placeringen återvänder till hemkommunen, om den erbjuder sådan
utbildning. Detsamma gäller den elev som har påbörjat ett nationellt
program eller en nationell inriktning i den kommun där hemmet för vård
eller boende är beläget.
Erbjuder hemkommunen inte den aktuella utbildningen, har eleven rätt att
efter eget val fullfölja sin utbildning i en annan kommun eller ett landsting
som anordnar utbildningen.
43 §
En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är
hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av hans eller hennes
hemkommun (interkommunal ersättning).
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Första stycket gäller även ett landsting som på ett nationellt program har
antagit en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för
utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om interkommunal ersättning för de nationella programmen.
44 §
Om inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer
överens om annat, och om annat inte heller följer av andra och tredje
styckena, ska den interkommunala ersättningen enligt 43 § första stycket
motsvara anordnarens självkostnad.
När eleven har tagits emot i andra hand enligt 39 §, ska ersättningen högst
uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande
utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället
ersätta den lägre kostnaden.
När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter
inom de nationella programmen, ska Statens skolverk för varje utbildning
eller variant besluta den ersättning som hemkommunen ska betala.
44 a §
En kommun eller ett landsting som har tagit emot en elev på ett individuellt
program enligt 40 a § ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning
av elevens hemkommun.
Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte kommer
överens om annat ska ersättningen för utbildningen motsvara anordnarens
självkostnad.
45 §
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett
nationellt program vid skolenheten som hemkommunen enligt 18 kap. 27 §
var skyldig att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan vid den tidpunkt när
utbildningen påbörjades.
Bidraget består av ett grundbelopp enligt 46 § och i vissa fall ett
tilläggsbelopp enligt 47 §.
Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på
grund av att eleven är utlandssvensk.
46 §
Grundbeloppet ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. lärverktyg,
3. elevhälsa,
4. måltider,
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5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
47 §
Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av
särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet
för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån
elevens behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev som är i
behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.
48 §
För utbildning på sådana nationella program och nationella inriktningar eller
på jämförbara program som hemkommunen erbjuder ska grundbeloppet
bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av
resurser till det programmet, den inriktningen eller ett jämförbart program.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om vilka av de nationella programmen som är jämförbara vid
fördelning av resurser.
När det är fråga om sådan utbildning som avses i 12 § tredje stycket eller
särskilda varianter inom de nationella programmen, ska Statens skolverk för
varje utbildning eller variant besluta det grundbelopp som hemkommunen
ska betala.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om det grundbelopp som hemkommunen ska betala, om eleven,
i andra fall än som avses i tredje stycket, har antagits till en utbildning som
kommunen inte erbjuder.

29 kap.
2 § andra stycket
Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av denna lag anses även den som
inte är folkbokförd här men som
1. omfattas av 1 § första stycket eller 1 a § första stycket lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl.,
2. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §
utlänningslagen (2005:716)
3. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av
EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer,
4. är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts
beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning eller som avses i 4 §
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lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och som inte
omfattas av 3, eller
5. vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.
3 § första stycket
De personer som avses i 2 § andra stycket 1 och 2 har rätt till utbildning i
gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har påbörjat
utbildningen innan de fyllt 18 år. De har inte rätt till utbildning i kommunal
vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.
6 § andra stycket
För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med
hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller,
om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han
eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som har
skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Skolförordningen (2011:185)
14 kap.
1§
Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället
för förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår.
Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande
budgetåret och beslutas före kalenderårets början.
För barn och elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk
verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget
omgående.
För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 9 kap. 19 §,
10 kap. 37 §, 11 kap. 36 § och 14 kap. 15 § skollagen (2010:800) avse tiden
från och med den 1 juli samma år.
4§
I 9 kap. 20 §, 10 kap. 38 § och 11 kap. 37 § skollagen (2010:800) anges
vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman för förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Vid
tillämpning av dessa bestämmelser ska ersättning för
1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med
ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever,
arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande
kostnader,
2. lärverktyg avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner
som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande
kostnader,
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3. elevhälsa avse kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska,
psykologiska eller psykosociala insatser,
4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed
sammanhängande administration och liknande kostnader,
5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre
procent av grundbeloppet,
6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av
det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall
tilläggsbelopp), och
7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som
inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock
inte kostnader för amortering.
5§
I 8 kap. 22 §, 14 kap. 16 § och 25 kap. 12 § skollagen (2010:800) anges
vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som
erbjuds i stället för förskola eller fritidshem. Vid tillämpning av dessa
bestämmelser ska ersättning för
1. omsorg och pedagogisk verksamhet avse kostnader för förskolechef
eller andra anställda med ledningsuppgifter, personal i den pedagogiska
verksamheten och omsorgen, stödåtgärder till barn eller elever,
kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader,
2. pedagogiskt material och utrustning avse kostnader för lek- och
lärprodukter, maskiner som används i verksamheten, studiebesök och
liknande kostnader, och
3. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre
procent av grundbeloppet för förskolor och fritidshem och en procent av
grundbeloppet för pedagogisk omsorg.
För övriga kostnadsslag ska 4 § 4 och 6-7 tillämpas på motsvarande sätt.
6§
Ersättning för lokalkostnader enligt 4 § 7 ska motsvara hemkommunens
genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet.
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället
högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är
skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den
enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av
kommunens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller
någon annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset
av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras.
7§
Hemkommunens normala avskrivningsprinciper ska tillämpas vid
beräkningen av kostnader för inköp.
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8§
Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38
§ och 14 kap. 17 § skollagen (2010:800) avses ersättning för assistenthjälp,
anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland
sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter.
Utöver vad som anges i första stycket avses med tilläggsbelopp enligt
- 10 kap. 39 § skollagen ersättning för elever som ska ges
modersmålsundervisning eller deltar i lovskola, och
- 11 kap. 38 § skollagen ersättning för elever som ska ges
modersmålsundervisning.
9§
Om en kommun erbjuder modersmålsundervisning i egen förskoleklass, ska
kommunen lämna motsvarande bidrag till sådan verksamhet i fristående
förskoleklass.

Gymnasieförordningen (2010:2039)
13 kap.
1§
Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller gymnasiesärskola
ska beslutas per kalenderår.
Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande
kalenderåret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget ska
beslutas enligt 16 kap. 55 § tredje stycket eller 19 kap. 48 § fjärde stycket
skollagen (2010:800) får det dock beslutas senast den 15 februari det
kalenderår som bidraget avser. För elever som påbörjar en utbildning under
kalenderåret ska hemkommunen besluta om bidraget omgående.
För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidraget avse tiden från och
med den 1 juli samma år.
3§
I 16 kap. 53 §, 17 kap. 32 § och 19 kap. 46 § skollagen (2010:800) anges
vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till
en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Vid
tilllämpning av dessa bestämmelser ska ersättning för
1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med
ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever,
arbetslivsorientering, kompetensutveckling av personalen och liknande
kostnader,
2. lärverktyg avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner
som används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande
kostnader,
3. elevhälsa avse kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska,
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psykologiska eller psykosociala insatser,
4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed
sammanhängande administration och liknande kostnader,
5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre
procent av grundbeloppet,
6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av
det totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall
tilläggsbelopp), och
7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är
lärverktyg och kapital i form av ränta på lån och liknande, dock inte
kostnader för amortering.
I stället för vad som anges i första stycket ska, i det fall utbildningen är en
särskild variant eller avvikelse i form av riksrekryterande utbildning,
bidragets grundbelopp bestämmas enligt 2 kap. 6 §.
4§
Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola
ska innefatta ersättning för skolmåltider, om hemkommunen erbjuder
kostnadsfria skolmåltider.
En enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars bidrag
från en elevs hemkommun innefattar ersättning för skolmåltider, får inte ta
ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser.
5§
Ersättning för lokalkostnader enligt 3 § 7 ska motsvara hemkommunens
genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet.
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället
högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är
skäliga. Vid prövningen av om det finns särskilda skäl ska hänsyn tas till om
skillnaden mellan hemkommunens genomsnittliga lokalkostnader och den
enskilde huvudmannens faktiska kostnader är betydande på grund av
kommunens investering i nya lokaler, renovering av befintliga lokaler eller
någon annan omständighet. Vid prövningen får hänsyn även tas till intresset
av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras.
6§
Hemkommunens normala avskrivningsprinciper ska tillämpas vid
beräkningen av kostnader för inköp.
7§
Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 § och 19 kap. 47 §
skollagen (2010:800) avses ersättning för
1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära
stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora
inlärningssvårigheter, och
2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning.
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Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att
svara för vissa elevresor
2§
För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395),
ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens
hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan
bostaden och skolan.
Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer.
Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens
bestämmande. Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre
ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har
kostnader för resor mellan bostaden och skolan.

Förordning (2014:47) om statsbidrag för
undervisning under skollov
1§
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivillig
undervisning som bedrivs under skollov i vissa årskurser, i vissa skolformer
och för frivillig undervisning som bedrivs under sommaren det år en elev
har avslutat årskurs 10 i specialskolan.
Syftet med statsbidraget är att elever som inte nått eller riskerar att inte nå
kunskapskraven för betyget E ska få ökad möjlighet att nå dem.
Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.
2§
Regler om prövning för betyg från grundskolan respektive specialskolan
finns i 10 kap. 23 § respektive 12 kap. 23 § skollagen (2010:800) och i 6
kap. 21 och 22 §§ skolförordningen (2011:185). Regler om prövning för
betyg för den som är elev i gymnasieskolan finns i 15 kap. 28 § skollagen
och 8 kap. 24 § gymnasieförordningen (2010:2039).
3§
Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för
en grundskola, sameskola, specialskola eller gymnasieskola.
4§
Statsbidrag lämnas för kostnader för sådan undervisning som anges i andra
stycket för en elev som behöver undervisningen för att nå kunskapskraven
för betyget E i ett eller flera ämnen eller kurser.
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Bidrag lämnas för elever som går
1. årskurs 6-9 i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan eller årskurs 7-10 i
specialskolan och som deltar i undervisning under skollov under läsåret eller
under sommaren efter att någon av dessa årskurser har avslutats,
2. i gymnasieskolan och deltar i undervisning under skollov under läsåret
eller i anslutning till att läsåret har avslutats, eller
3. årskurs 6-9 i grundskolan och som deltar i särskild simundervisning
under skollov under läsåret eller under sommaren efter att någon av dessa
årskurser har avslutats (lovsimskola).
Statsbidrag lämnas inte för sådan lovskola som en huvudman är skyldig att
anordna enligt skollagen (2010:800) eller undervisning som bedrivs efter att
gymnasieskolan har avslutats.
5§
För den undervisning under skollov som ansökan om statsbidrag avser ska
huvudmannen använda lärare som får anställas som lärare i skolväsendet
utan tidsbegränsning.
6§
Statsbidrag för undervisning under skollov lämnas med högst 1 500 kronor
per elev och vecka. Statens skolverk får besluta att statsbidrag lämnas med
mer än 1 500 kronor per elev och vecka om det finns särskilda skäl med
hänsyn till antalet elever i verksamheten.
6a§
Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.
I ansökan om statsbidrag ska huvudmannen beskriva hur den undervisning
under skollov som ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för
verksamheten för att syftet med statsbidraget ska uppnås och hur
uppföljning ska ske.
7§
Statens skolverk beslutar om statsbidrag för undervisning under skollov.
Skolverket betalar ut statsbidraget efter det att huvudmannen har lämnat
uppgift till verket om att de elever som huvudmannen har ansökt om bidrag
för har deltagit i undervisningen.

Förordning (2013:361) om statsbidrag för
utbildning för barn som vistas i landet utan
tillstånd
1§
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för kostnader för
utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd.
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Statsbidrag enligt förordningen lämnas för kostnader för utbildning i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Bestämmelser om när barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till
utbildning finns i 29 kap. 2 § och 3 § tredje stycket skollagen (2010:800).
2§
En kommun som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd
och har kostnader för barnets utbildning i förskoleklassen, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan får ansöka om statsbidrag enligt denna förordning.
3§
Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
4§
Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.
Skolverket beslutar om och betalar ut bidrag.
5§
Ansökan om bidrag görs för en termin åt gången. Ansökan ska lämnas in till
Statens skolverk senast den 15 september för höstterminen och senast den
15 februari för vårterminen.
6§
Statsbidraget ska fördelas proportionellt till samtliga kommuner som
ansöker om statsbidrag efter ett fördelningstal som fastställts för varje
kommun.
Fördelningstalet beslutas av Statens skolverk. Det ska fastställas till ett
medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i den ansökande
kommunen under de tre år som närmast föregått året då ansökan ges in.
7§
Utbetalning av statsbidrag ska göras vid ett tillfälle under varje termin.
Statsbidraget ska betalas ut senast den 15 december för höstterminen och
senast den 15 maj för vårterminen.

Förordning (2017:193) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl.
3§
En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för
utbildning för
1. barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., utom i fall som
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avses i tredje stycket, och
2. barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).
Ersättning får betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i
en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen
(2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och
därför har rätt till utbildning enligt den lagen.
Rätt till ersättning enligt första stycket 1 finns inte för barn som bor hos en
vårdnadshavare som har uppehållstillstånd utom i fall då vårdnadshavaren
omfattas av 8 § andra och tredje styckena lagen om mottagande av
asylsökande m.fl.
3a§
En kommun eller ett landsting har, i mån av tillgång på medel, rätt till
ersättning för kostnader för utbildning på ett nationellt program i
gymnasieskolan som de erbjuder en person som omfattas av 1 § första
stycket 1 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. om
personen
1. påbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon fyllt 18 år, och
därefter
2. påbörjar det nationella programmet efter att han eller hon fyllt 18 år,
dock senast under det första kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20
år.
Ersättning får betalas ut fram till dess att rätten till bistånd har upphört enligt
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
4§
Schablonersättning enligt 3 eller 3 a § betalas ut med
- 65 300 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen
(2010:800),
- 53 400 kronor per år för en elev i förskoleklass,
- 104 800 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola,
specialskola eller sameskola, och
- 119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller
gymnasiesärskola.
För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under
ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad
fyraveckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första
stycket.
5§
Utöver den schablonersättning som ska betalas ut enligt 4 § får, efter
särskild prövning, ersättning betalas ut till en kommun eller ett landsting för
extra kostnader för ett barn i förskola eller för en elev med behov av särskilt
stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning.
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6§
Det som sägs i 4 och 5 §§ ska även tillämpas när en fristående förskola eller
skola har tagit emot sådana barn i förskola eller sådana elever som avses i 3
§, om förskolan eller skolan har rätt till bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19
§, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 § eller 19 kap. 45 §
skollagen (2010:800). Den ersättning som ska betalas ut till kommunen ska
motsvara det bidrag som kommunen ska betala ut till den fristående
förskolan eller skolan.
19 §
Ersättning för kostnader enligt 3-6, 9-11, 13 och 15-18 §§ ska efter ansökan
betalas ut kvartalsvis i efterskott.
En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex
månader från utgången av det kvartal som ansökan avser. Om ansökan avser
ersättning enligt 3-6 §§, ska den ha kommit in till Migrationsverket senast
sex månader efter det kvartal som barnet eller den unge har genomgått
utbildning.
22 §
Kommuner och landsting är skyldiga att lämna de uppgifter som krävs till
Migrationsverket för att deras rätt till ersättning enligt denna förordning ska
kunna bedömas.
25 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande
till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 3 a och 14 §§ får dock inte
överklagas.

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl.
1§
I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till
utlänningar som
1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 §
eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen
(2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),
2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller
uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21
kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i
landet, eller
3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl
medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.
Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till
bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.
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1a§
Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en
förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare
som har uppehållstillstånd.
Utlänningar som är medborgare i någon av Europeiska unionens
medlemsstater omfattas av denna lag endast om det finns synnerliga skäl för
det.
Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 som har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd och vars rätt till bistånd enligt denna lag har
upphört omfattas inte av lagen om de ansöker om ett fortsatt tillstånd på
samma grund eller ansöker om ett nytt tillstånd med stöd av någon
bestämmelse i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige och ansökan har kommit in till
Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla.
En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 15 eller 15 b § utlänningslagen (2005:716) omfattas inte av
denna lag. Detsamma gäller en utlänning för vilken en ansökan om ett
sådant tillstånd är under prövning.
8§
Bistånd enligt 13-19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första stycket
1 och 2 under förutsättning att de är registrerade vid en förläggning.
Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att
de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja
en anvisad plats i en kommun.
Utlänningar som inte vistas på förläggning har rätt till bistånd även under en
månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.
Bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag får inte betalas ut för tid
då en utlänning deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som kan ge rätt
till etableringsersättning.
9§
Bistånd enligt 17--19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första
stycket 3. Bistånd lämnas dock inte, om ansökan om uppehållstillstånd avser
endast en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt oförändrade villkor.
10 §
Dagersättning enligt 17 § får sättas ned för en utlänning som fyllt 18 år om
han eller hon
1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte
medverka till att klarlägga sin identitet, eller
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3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla
sig undan.
Nedsättning enligt första stycket får dock inte avse den del av ersättningen
som är avsedd att täcka utgifter för utlänningens egen mathållning.
Dagersättningen får sättas ned helt för utlänningar som avses i 1 § första
stycket 1 eller 2 om utlänningen även efter det att nedsättning har gjorts
enligt första stycket
1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte
medverka till att klarlägga sin identitet, eller
3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla
sig undan,
om utlänningen erbjuds plats på en förläggning och fri kost ingår i den
erbjudna inkvarteringen.
Bestämmelserna om nedsättning av dagersättning tillämpas också i de fall
en utlänning utan giltigt skäl vägrar att medverka till åtgärd som är
nödvändig för att ett beslut om avvisning eller utvisning skall kunna
verkställas.
11 §
Rätten till bistånd upphör
1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 § första stycket 2
samt 8 § andra och tredje stycket, eller
2. när utlänningen lämnar landet.
För en vuxen utlänning som inte bor tillsammans med ett eget barn under 18
år eller ett barn under 18 år för vilket han eller hon får anses ha trätt i
föräldrarnas ställe upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart
oskäligt, också
1. när utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första
stycket utlänningslagen (2005:716) löper ut, eller
2. när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft, om beslutet inte
innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa.
Rätten till bistånd upphör dock inte när den tidsfrist som anges i andra
stycket 1 löper ut om beslutet om avvisning eller utvisning då inte får
verkställas till följd av att Migrationsverket eller en domstol har beslutat om
inhibition eller har beviljat ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen.
Rätten till bistånd upphör då, om det inte är uppenbart oskäligt, i stället en
vecka efter det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir
verkställbart.
11 a §
Om rätten till bistånd har upphört enligt 11 § andra eller tredje stycket och
Migrationsverket eller en domstol därefter beslutar om inhibition i
verkställighetsärendet eller beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 §
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utlänningslagen (2005:716), har utlänningen efter anmälan till
Migrationsverket åter rätt till bistånd enligt denna lag. Blir beslutet om
avvisning eller utvisning på nytt verkställbart upphör rätten till bistånd, om
det inte är uppenbart oskäligt, en vecka efter den tidpunkten.
12 §
Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte
kan verkställas har inte rätt till bistånd.
16 §
Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som på egen hand
ordnar bostad har i särskilda fall rätt till bidrag till bostadskostnad
(bostadsersättning).
17 § En utlänning som omfattas av denna lag och som saknar egna medel
har rätt till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning).
I 10 § anges i vilka fall dagersättning får sättas ned.
18 § Föreligger annat angeläget behov har utlänningen rätt till särskilt
bistånd för det (särskilt bidrag).

Utlänningslag (2005:716)
4 kap.
1§
Med flykting avses i denna lag en utlänning som
- befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att
han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras,
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och
- inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands
skydd.
Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är
ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om
utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse från enskilda och inte kan
antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur.
Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av
staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en
betydande del av statens territorium.
Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner
sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.
Av 2 b § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall
är utesluten från att anses som flykting.
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2§
Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra
fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är
medborgare i, därför att
1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande
till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för
kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att
skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre
väpnad konflikt, och
2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill,
begagna sig av hemlandets skydd.
Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är
ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om
utlänningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan
antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur.
Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av
staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en
betydande del av statens territorium.
Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner
sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.
Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall
är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande.
2a§
Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall
än som avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen är
medborgare i, därför att han eller hon
1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på
grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan
att utsättas för allvarliga övergrepp, eller
2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.
Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är
ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om
utlänningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan
antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur.
Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av
staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en
betydande del av statens territorium.
Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner
sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.
Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall
är utesluten från att anses som övrig skyddsbehövande.
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5 kap.
15 §
Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader skall på ansökan
av förundersökningsledaren ges till en utlänning som vistas här, om
1. det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål
skall kunna genomföras,
2. utlänningen klart visat sin vilja att samarbeta med de brottsutredande
myndigheterna,
3. utlänningen brutit alla förbindelser med de personer som är misstänkta
för brott som förundersökningen avser, och
4. hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inte talar emot att
tillstånd beviljas.
Om utlänningen vill ha betänketid för att återhämta sig och för att kunna ta
ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande
myndigheterna, skall på ansökan av förundersökningsledaren ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar meddelas om de
förutsättningar som anges i första stycket 1 och 4 är uppfyllda.
Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt första stycket får förlängas om
förundersökningsledaren begär det och de där angivna förutsättningarna
fortfarande är uppfyllda. Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt andra
stycket får förlängas om förundersökningsledaren begär det, det av särskilda
skäl finns behov av en längre betänketid och de förutsättningar som anges i
första stycket 1 och 4 fortfarande är uppfyllda.

Prop. 2000/01:115 sid 24-25:
Migrationsverket har möjlighet att enligt ovan nämnda förordning efter
särskild prövning lämna ersättning till en kommun för elever med särskilt
behov av stöd och för andra extraordinära kostnader. Detta bör gälla även i
fortsättningen, t.ex. för barn i särskolan. De angivna beloppen bör gälla för
ett år. För barn som tas emot i förskola eller skola under del av ett år bör
motsvarande avdrag göras på ersättningsbeloppet. Enligt de nuvarande
bestämmelserna om ersättning för kostnader för grundskoleundervisning
lämnas den statliga ersättningen i form av ett högsta ersättningsbelopp.
Regeringen anser att det högsta ersättningsbeloppet bör omvandlas till en
schablonersättning, eftersom kommunen nu får det totala ansvaret.
Regeringen anser vidare att en statlig ersättning till kommuner avseende
allmän förskola för asylsökande barn m.fl. i åldern 4–5 år bör införas från
och med den 1 januari 2003. Denna ersättning bör för detta år uppgå till 30
000 kronor per barn och år.
Förslaget innebär en utökning av det kommunala ansvaret att erbjuda
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och utbildning. Kommunerna
kommer att kompenseras för statligt beslutade åtgärder som riktas mot den
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kommunala verksamheten. Regeringen grundar sina bedömningar om
schablonersättningar på marginalkostnadsberäkningar. Antalet asylsökande
barn och ungdomar m.fl. utgör en relativt liten grupp av det totala antalet
barn i skolan och kan därmed förväntas medföra endast mindre
volymökningar som beräknas inrymmas inom befintliga lokaler. De
föreslagna schablonbeloppen förväntas täcka de totala kostnaderna med
undantag av kostnader för skollokaler.
Om en fristående skola tar emot en asylsökande elev, eller en elev som
vistas i Sverige under liknande omständigheter, bör kommunens skyldighet
att till den fristående skolan lämna bidrag för eleven avse samma belopp
som kommunen får i statlig ersättning enligt förordningen om statligt
flyktingmottagande m.m. Det innebär att det för dessa elever bör gälla andra
bidragsregler än de som nu finns i skollagen. Skollagen bör därför ändras så
att det klart framgår att det bidragsbelopp en kommun i ett sådant fall är
skyldig att lämna till en fristående skola, skall vara det som regeringen har
föreskrivit i nämnda förordning.
Ett flertal av remissinstanserna påpekar i sina remissvar att reformen
kommer att leda till ökade kostnader för kommunerna till följd av att de
skall erbjuda förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till de aktuella
barnen på samma villkor som barn som är bosatta i landet, dvs. om
föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov
av verksamheten. I de fall 1–3-åringar tas emot i den kommunala förskolan
kan en kommun liksom tidigare få ersättning för detta inom ramen för
Migrationsverkets mottagandeverksamhet. I beräkningarna har hänsyn tagits
till att ett visst antal barn i åldern 1–3 år kommer att gå i den kommunala
förskolan och att kommunen kan få ersättning för detta efter
överenskommelse med Migrationsverket. Vad avser den allmänna förskolan
bedömer regeringen att även asylsökande barn kommer att delta i denna och
att en statlig ersättning till kommunerna därför bör lämnas för denna
verksamhet.

Prop. 2009/10:165 sid. 745-46:
Tilläggsbeloppet avser dock bl.a. ersättning för särskilt stöd till elever som
har behov av det. Stödet ska alltså anpassas till varje elevs behov på
individuella grunder. Det ligger därför i sakens natur att
likabehandlingsprincipen, som den kommit till uttryck i lagen i fråga om
grundbeloppet, inte kan tillämpas direkt. Däremot måste naturligtvis det
stöd som utges för elevers särskilda behov, liksom stödet för
modersmålsundervisning, bestämmas på ett sådant sätt att inte elever i
fristående skolor missgynnas i jämförelse med elever i kommunala skolor
eller tvärtom. Det skulle strida mot kommunalrättsliga principer och
grunderna för reformen om lika villkor.

