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Delegationsordning fri kvot på gymnasieskola 

Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att ändra delegationsordningen för antagning av elever genom fri kvot från biträdande 
enhetschef på antagningsenheten till avdelningschef på kommunal gymnasieskola 
 
Bakgrund 
I dagsläget beslutar fristående gymnasieskolor samt kommunala gymnasieskolor i Tierp, 
Östhammar och Knivsta kommun själva över fri kvot medan fri kvot på kommunala 
gymnasieskolor i Uppsala kommun beslutas av antagningsenheten på delegation från 
utbildningsnämnden.  
 
Enligt delegationsordningen för utbildningsnämnden (beslutad 2016-09-28) är biträdande 
enhetschef på antagningsenheten delegat för ärenden som gäller ”antagning av elever genom 
fri kvot och antal platser som ska avsättas för fri kvot” efter att ha hört med chef för 
kommunal gymnasieskola (nummer 7 i delegeringsförteckningen för gymnasiekola och 
gymnasiesärskola). Hänvisning görs till 7 kap. 3§ Gymnasieförordningen (2010:2039) som 
fastställer att huvudmannen beslutar om det antal platser som ska avsättas för fri kvot.  
 
Föredragning 
Fri kvot ska i antagning till gymnasieskolan användas för sökande som av någon anledning 
måste bedömas individuellt. Enligt 7 kap. 3§ gymnasieförordningen (2010:2039) ska ett 
begränsat antal platser (fri kvot) avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter 
bör ges företräde framför de övriga sökande. Fri kvot ska även avsättas för de som kommer 
från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från 
grundskolan.  
 
Enligt gymnasieförordningen är det huvudmannen som ska besluta om det antal platser som 
ska avsättas för fri kvot. Det är även huvudmannen som ska avgöra hur bedömningen ska ske. 
I dagsläget fattar huvudmän för fristående gymnasieskolor samt kommunala gymnasieskolor i 
Tierp, Östhammar och Knivsta kommun själva beslut vad gäller antagning via fri kvot. 
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Beredning av sådana ärenden, såsom inhämtning av dokumentation och bedömning av 
behörighet, kan ske hos antagningsenheten. Beslut om antagning till kommunala 
gymnasieskolor i Uppsala kommun via fri kvot görs av antagningsenheten. Vad gäller de 
kommunala gymnasieskolorna är kommunal gymnasieskola huvudman och borde därför ha 
delegation över antagningen av elever genom fri kvot samt antal platser som ska avsättas för 
fri kvot inom den kommunala gymnasieskolan.  
 
Konsekvenser för barn/elever 
Förslaget bedöms inte medföra någon förändring för eleverna. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget påverkar inte utbildningsnämndens budget.  
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