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att  fastställa riktlinjer för urval vid konkurrens om platser inom kommunal vuxenutbildning 
enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Sammanfattning 
Utifrån förändringar i lagstiftning 2017 har urvalet för antagning till vuxenutbildning i 
Uppsala kommun ändrats. Sedan 2014 finns en policy som övergripande beskriver hur 
nämnden arbetar med antagning och urval inom vuxenutbildning. I och med ny lagstiftning 
föreslås nu att riktlinjerna för antagning uppdateras.  
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Urval till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 
Uppsala kommun  
 
Antagning till kommunal vuxenutbildning i Uppsala utifrån nytt regelverk 
 
Utifrån förändringar i lagstiftning 2017 har urvalet för antagning till vuxenutbildning i 
Uppsala kommun ändrats. Sedan 2014 finns en policy som övergripande beskriver hur 
nämnden arbetar med antagning och urval inom vuxenutbildning. I och med ny lagstiftning 
föreslås nu att riktlinjerna för antagning uppdateras.  
 
Bakgrund 
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå regleras i skollagen (2010:800), kap 20. 
Förordningar på området som berörs här är förordningen om vuxenutbildning (2011:1108) 
samt den nya förordningen (2016:937) om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad 
vuxenutbildning. 
För samtliga sökande gäller att individen måste vara behörig att delta i utbildning på 
gymnasial nivå enligt 20 kap. 20 § skollagen samt 3 kap 2 § förordningen om 
vuxenutbildning, för att antagning ska göras. 
 
Rätt att läsa 
Inom vuxenutbildningen görs inget urval när det gäller grundläggande vuxenutbildning och 
svenska för invandrare (sfi) eftersom alla har rätt att läsa dessa utbildingar. Inget urval görs i 
fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som sökande har rätt att delta i. 
Det innebär att individer som läser för grundläggande eller särskild behörighet/särskilda 
kunskaper mot högskola eller yrkeshögskola har rätt att läsa in sådan behörighet enligt 
Skollagen (2010:800), 20 kap 19 §. 
 
 
Förslag - praxis i Uppsala 
 
Alla som omfattas av förändringarna i skollagen när det gäller rätt att läsa mot behörighet för 
högre studier (skollagen 20 kap 19 §) ska få läsa utan att någon prioritering (något urval) får 
göras. Förvaltningens tolkning av denna förändring innebär att dessa sökande går före alla 
andra sökande till gymnasial nivå när urval måste göras.  
 



2 (2) 
 

Vad gäller rättighet att läsa in särskilda kunskaper till yrkeshögskola (enligt skollagen kap 20 
19§) saknas det reglering i dagsläget för hur omfattande studierna får vara. Förvaltningen 
föreslår i väntan på nationella direktiv att studierna kan omfatta maximalt 800 poäng. 
 
 
Urval enligt förordningen om vuxenutbildning 
 
Vid urval till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska företräde ske till den som har 
kort tidigare utbildning, önskar fullfölja studier enligt individuell utbildningsplan, behöver 
utbildningen för komplettering av behörighet eller behöver utbildningen för sitt arbete eller 
planerat framtida yrkesval, förordningen om kommunal vuxenutbildning, 3 kap 7 §. 
Det kan också uttryckas som att utbildningen ska ha goda möjligheter för individen att få jobb 
eller komma vidare till studier 
 
Urval enligt förordningen om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning   

Regional yrkesinriktad vuxenutbildning är en statlig satsning med syfte att motverka brist på 
yrkesutbildade personer. Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande skall företräde 
ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden och kort tidigare utbildning, 
förordningen om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning, 10§.  

Förslag – praxis i Uppsala 
 
Finns det ekonomiska medel ska inget urval göras för elever som läser enligt förordningen om 
statsbidrag för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning. Det vill säga alla behöriga sökande 
ska antas. Det ska dock inte vara möjligt att läsa in en ytterligare yrkesutbildning på 
gymnasial nivå upp till ett år efter avslutad yrkesutbildning inom vuxenutbildningen eller 
gymnasieskolan. 
 
Ska urval ske definieras svag ställning som: 
 
Person med funktionsvariationer 
Arbetslös under del- eller heltid eller osäker anställning p g a brister i utbildningen 
Ungdom 20-24 år utan fast etablering på arbetsmarknaden 
Nyanlända med etableringsersättning 
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