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Gymnasieantagning
Rutiner som tillämpas av Ljusdals kommun
Skollagen 15 kap.
12 § Huvudmannen ansvarar för antagningen till de olika utbildningar som anordnas av huvudmannen.
Skollagen 15 kap.
30 § Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Ansvar att erbjuda utbildning
Alla behöriga ungdomar i kommunen erbjuds utbildning på nationella program och i vissa fall
introduktionsprogram.
Erbjudandet avser utbildning som kommunen själv anordnar eller som anordnas av annan
kommun som kommunen tecknat samverkansavtal med.
Utbud av program och inriktningar som ska erbjudas fastställs av utbildningsnämnden
höstterminen, senast oktober, året före utbildningens start.
Beslut om stoppat intag till program och inriktningar sker senast mars samma år som
antagning sker.
Detta för att elever som berörs, i så god tid som möjligt ska kunna ändra sina val (göra
omval).
Nämnden har fastställt indikatorer för när, frågan om huruvida ett gymnasieprogram fortsatt
ska erbjudas eller läggas ned, ska lyftas till nämnden (Beslut UN 2015-08-27)
Gymnasiesärskolan
Skollagen 18 kap
2 § Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs
förutsättningar
Skollagen 19 kap
12 § För var och en som enligt denna lag har rätt att gå i gymnasiesärskolan ska hemkommunen svara för att
sådan utbildning kommer till stånd.

Hemkommunen ansvarar för att alla ungdomar som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp
erbjuds utbildning efter samråd med eleven och dennes vårdnadhavare på nationellt program,
specialutformat program eller ett individuellt program i gymnasiesärskolan.
Ljusdals Kommun har ingen egen gymnasiesärskola. Eleverna väljer oftast att söka till
Höghammarskolan i Bollnäs eller Bromangymnasiet i Hudiksvall.
Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasiesärskola som behöver
inackordering på grund av skolgången. Stöd till elevhemsboende kan sökas via kommunens
LSS-handläggare.
Vid utformning av gymnasiesärskolan ska kommunen ta hänsyn till elevernas programval
utifrån sin förmåga och sina möjligheter.
Information till vårdnadshavare och elever
Skollagen 29 kap. Trädde i kraft 2015-07-01
19 § Kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om utbildning i förskolor, förskoleklasser,
grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor och om sådan pedagogisk
verksamhets om avses i 25 kap. och som erbjuds i eller av kommunen. Kommunen ska också informera om
sådana riksrekryterande utbildningar som avses i 16 kap. 45 § och 19 kap. 37 § och om motsvarande utbildningar
vid fristående skolor. Informationen ska utformas enligt 6 kap. 8 a andra stycket kommunallagen (1991:900).
Lag (2014:903)
Kommunallagen 6 kap.
8 a § andra stycket – Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig
Lag (2014:573)

Information om vilka gymnasieutbildningar som erbjuds lämnas via kommunens studie- och
yrkesvägledare, kommunens hemsida samt via elevantagningen i Falun.
Marknadsföringsinsatser
All marknadsföring ska ske på ett allsidigt, sakligt och korrekt sätt.
Gemensam antagningsorganisation
Antagningsorganisationen är gemensam för Hälsingland och Dalarna och elevantagningen
sker via Region Dalarna. Elevantagningen är placerad i Falun.
Beslut om behörighet, mottagande och antagning fattas av kommunen själv. Handläggningen
och beslutfattande sköts av tjänsteman på delegation.
Information om antagningsarbetet
Tidpunkter för och innehåll i den information som ska ges till de sökande och till avlämnande,
respektive mottagande skolor finns i en gemensam tidsplan. Information lämnas via
Elevantagningen i Falun samt på kommunens hemsida.
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Mottagande till gymnasieskola
Mottagande i första hand
Skollagen 16 kap.
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. Lag (2015:176).
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,
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 §.
Mottagande i andra hand
Skollagen 16 kap.
47 § 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.

Mottagande i första och andra hand
Förstahandsmottagning
Förstahandsmottagning innebär att elev konkurrerar om platserna med andra elever, genom
sina betyg. Om elev vill gå ett program som inte finns i hemkommunen eller inom samverkansområdet kan elev söka som förstahandssökande till det programmet han/hon vill gå i
en annan kommun. Elev söker också som förstahandssökande till utbildningar som är
riksrekryterande.
Andrahandsmottagning
Andrahandsmottagning (frisök) innebär att elevens ansökan prövas efter att de förstahandsmottagna eleverna tagits in. Eleven blir alltså antagen i mån av plats. En viktig skillnad är
också att elev som är andrahandsmottagen inte är berättigad till inackorderingstillägg.
Urval
Kommunen följer de urvalsbestämmelser som regleras i skollagen vad gäller:
 Betygsbehörighet/meritvärde
 Dispens för engelska
 Särskilda personliga skäl
 Elev från annat land
 Idrottselev
Särskilda skäl
Om en elev vill söka en utbildning på en kommunal skola utanför sin kommun eller sitt
samverkansområde kan eleven ange särskilda skäl och få sin ansökan prövad för att bli
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mottagen i första hand. (Utbildningar som är riksrekryterande eller som finns på fristående
skolor kan eleven söka utan att behöva ange särskilda skäl.)
Kommunen där utbildningen finns bedömer om skälen är tillräckliga för att eleven ska tas
emot som sökande. Ifylld blankett samt eventuella bilagor lämnas i samband med
gymnasievalet till studie- och yrkesvägledaren.
Fri kvot
Gymnasieförordningen 7 kap.
3 § Ett begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för dem som
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med
betygen från grundskolan
Fri kvot kan användas för sökande som av någon orsak måste bedömas individuellt. Ett
begränsat antal platser (fri kvot) ska avsättas för de elever som bör ges företräde framför
övriga sökande, på grund av särskilda omständigheter t.ex. medicinska eller sociala
omständigheter eller att man har skolbetyg som inte kan jämföras med betyg från kommunal
grundskola.
Observera att den sökande måste vara behörig vid slutantagningen, det vill säga vara godkänd
i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt i ytterligare 5 eller 9 ämnen
beroende på vilket program som söks. Ifylld blankett samt eventuella bilagor lämnas i
samband med gymnasievalet till studie- och yrkesvägledaren.
Rektor kan på delegation besluta om antal platser som ingår i fri kvot vid urval till utbildning.
Urval till inriktningar där antalet sökande överstiger antal platser
Urval sker huvudsakligen utifrån betyg.
Betygen kan kompletteras med färdighetsprov till utbildningar/inriktningar inom det estetiska
området.
Nämnden har delegerat till ansvarig rektor att besluta om hänsyn ska tas till speciella
färdigheter inom det estetiska området vid urval till utbildning. Se punkt 12.12 A i
delegeringsordning.
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Samverkansavtal
Om utbildningar i andra kommuner erbjuds som förstahandsval via samverkansavtal ska dessa
avtal finnas senast två månader före ansökningstiden utgång.
Samverkansavtal tecknas för programmet i sin helhet (inte begränsat till att endast omfatta en
av programmets inriktningar) eftersom beslut om mottagande ska göras till program.
Tecknande av avtal
Avtalet upprättas av skolkommunen och skrivs under av hemkommunens utbildningschef.
Aktuella avtal förvaras hos utbildningsförvaltningen.
Avtalen finns i avtalsmodul och i verksamhetshandbok. IKE-samordnaren ansvarar för
uppföljning.
Nationell idrottsutbildning (NIU)
Nationellt godkända idrottsutbildningar vänder sig till elever som vill kombinera elitidrott och
utbildning. Samverkansavtal tecknas för att uttagna NIU-elever från annan kommun ska tas
emot som sökande i första hand på sökt sökväg och därmed få rätt till inackorderingsstöd.
För elev som söker NIU på annan ort, där hemkommunen inte tecknat samverkansavtal, kan
eleven endast bli mottagen i andra hand, om anordnarkommunen beslutat att ta emot i andra
hand på programmet. NIU-utbildningen ligger helt utanför programmens mottagning.
Kriterier för att bli mottagen till NIU:
 Eleven skall ha blivit godkänd och rangordnad av den klubb eller det
specialidrottsförbund som ansvarar för test och uttagning av elever i idrotten till NIU.
 Elev ska ha sökt gymnasieprogram på skolan där NIU-platser kommer finnas inom dennes
idrott.
 Elev får inte per automatik en plats vid NIU för att eleven godkänts i idrotten
 Elev kommer att konkurrera med sitt slutbetyg i slutantagningen och även under
reservantagningen till det eller de program eleven har sökt där idrotten erbjuds vid skolan
 Det är ett begränsat antal NIU-platser avsatt för idrott vid programmet eller programmen
elev sökt.
 Det kan finnas fler som är godkända i idrotten och som antas till själva programmet vid
slutantagningen än det finns NIU-platser. Då fördelas NIU-platser till antagna vid
programmet som är tillräckligt högt rangordnade i idrottsuttagningen.
Intyg på att eleven blivit idrottsligt antagen ska skickas in tillsammans med gymnasieansökan
till Elevantagningen i Falun.
Aktuella avtal förvaras på utbildningsförvaltningen.
Avtalen finns i avtalsmodul och i verksamhetshandbok. IKE-samordnaren ansvarar för
uppföljning.

5 (10)

Interkommunal ersättning (IKE)
Interkommunal ersättning
Skollagen 16 kap.
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.

Interkommunal ersättning för Ljusdalselever hos offentliga huvudmän betalas ut efter om
eleven är första eller andrahandsmottagen.
Vid förstahandsmottagning är det den mottagande skolans pris som gäller.
Vid andrahandsmottagande är det hemkommunens pris som gäller, om det är lägre.
NIU-utbildningar
Arrangerande skola får ersättning utöver IKE för merkostnader i ämnet specialidrott inom
NIU. Ljusdals kommun följer Riksidrottsförbundets rekommendationer.
Gymnasieutbildningen är avsedd att genomgås på tre år. Väljer huvudmannen att fördela
NIU-utbildningen på 4 år betalar Ljusdals kommun ersättning för 3 år.
Riksidrottsutbildningar
Elevens hemkommun ska betala det belopp i interkommunal ersättning som motsvarar
anordnarkommunens kostnad för programmet i kommunen.
Gymnasieutbildningen är avsedd att genomgås på tre år. Väljer huvudmannen att fördela
riksidrottsutbildningen på 4 år betalar Ljusdals kommun ersättning för 3 år.
I särskilda fall kan huvudmannen i dialog med hemkommunen begära ersättning för sina
kostnader även för ett fjärde år. Anordnaren bör då senast under årskurs 2 kontakta
hemkommunen och informera om att man avser förlänga studietiden. Elevens individuella
studieplan ska bifogas ansökan.
Sådan begäran bereds av IKE-samordnare och beslutas av utbildningschef. Se nämndens
delegeringsordning.
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Förlängd studietid
Om elev från Ljusdals kommun i skola med annan huvudman behöver förlängd studietid
p.g.a. reducerat program eller studiesvårigheter har huvudmannen möjlighet att förlänga
elevens studietid enligt vad som anges i gymnasieförordningen 9 kap 7 §. Anordnaren bör
senast under årskurs 2 kontakta hemkommunen och informera om att man avser förlänga
studietiden. För detta krävs att eleven har särskilda skäl som skall bekräftas av
åtgärdsprogram, individuell studieplan och/eller läkarintyg. I så fall kan huvudmannen i
dialog med hemkommunen begära ersättning för sina kostnader.
Sådan begäran bereds av IKE-samordnare och beslutas av utbildningschef. Se nämndens
delegeringsordning.
Bidrag till friskolor
Enligt gymnasieförordningen 14 kap. 11 § betalas bidrag till friskolor ut med en tolftedel
varje månad, efter månadsvis fakturering från den fristående gymnasieskolan.
Avstämningsdatum
Den skola där eleven är inskriven den 15:e får bidraget den månaden (detta gäller både
offentliga som enskilda skolor).
Information ska lämnas från huvudmannen/skolkommunen till hemkommunen om att elev
slutat.
Omval (Ändringsval)
Efter den preliminära antagningen som sker i mitten av april finns möjlighet att lägga till, ta
bort och ändra i elevens val fram till mitten av maj.
Varje gymnasiekommun beslutar om ändringsval ska kunna göras till de egna utbildningarna.
Ljusdals kommun tillämpar ändringsval.
Stöd till inackordering
Skollagen 15 kap.
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 § andra 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. Lag (2011:876).
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Regler för att vara berättigad till inackorderingstillägg
Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till
och från folkbokföringsadressen.















Ljusdals kommun beviljar inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år eleven
fyller 20 år. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen och studera vid en kommunal
gymnasieskola.
Vid studier på friskolor söks inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden CSN
(www.csn.se )
Elever som tas emot i en andrahandsmottagning (frisökning), har inte rätt till
inackorderingsstöd (Skollagen 15 kap 32 §).
Beslutet om inackorderingsstöd gäller för valt program och inriktning. Vid byte av
studieväg till annat program eller inriktning krävs nytt beslut.
Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga
eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte, blir eleven eller förälder/förmyndare till omyndig elev, ersättningsskyldig för utbetalda inackorderingsstöd.
Återbetalning av inackorderingsstöd. När villkoren för inackorderingsstöd inte längre
uppfylls, till exempel vid avbrutna studier eller skolk, kommer inackorderingsstödet att
återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av
studiebidrag. Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen.
Eleven kan inte erhålla både inackorderingsstöd och gymnasiekort (busskort).
Avståndet mellan bostaden och skolan ska vara minst 40 km och eleven ska vara
inackorderad på skolorten.
Inackorderingsbidraget utgör 1/30 av prisbasbeloppet.
Utbetalning sker den sista bankdagen i månaden. För höstterminen 4 månader med början
den sista september och för vårterminen 5 månader till och med maj.
Utbetalning sker i samarbete med Nordea

Elev ska omgående anmäla adressändring eller annan förändring som kan påverka
inackorderingsbidraget till gymnasieskolan i hemkommunen samt till skolan där eleven är
inskriven. Vid avbrutna studier eller annan orsak till att villkoren inte uppfylls kommer
bidraget att återkrävas från och med aktuell tidpunkt.
Inackorderingstillägget söks på nytt varje läsår.
Elevboende
Riktlinjer antagna av utbildningsnämnden 12 maj 2016
Alla förstaårselever vid Slottegymnasiet erbjuds plats vid elevboendet Hammaren. Hyran sätts
av AB Ljusdalshem enligt självkostnadsprincipen. Andra- och tredjeårselever har möjlighet
att bo kvar i mån av plats.
För elever folkbokförda i Ljusdals kommun, som studerar vid Slottegymnasiet och som
uppfyller kriterierna för inackorderingsbidrag, står Ljusdals kommun vid boende på
Hammaren för hela hyresavgiften det första läsåret. Andra och tredje läsåret beviljas enbart
inackorderingsbidrag.
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Elevresor
Busskort
Gymnasieelever folkbokförda i Ljusdals kommun, med minst 6 km mellan
folkbokföringsadressen och skolan har rätt till busskort om man inte har inackorderingsstöd.
Eleven skall vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
Eleven kan få busskort t o m vårterminen det år han/hon fyller 20 år.
Gymnasieelev som har mer än fyra kilometer till närmaste hållplats har utöver busskort rätt
till ersättning för anslutningsresa med 250 kronor per månad. Vid mer än åtta kilometer till
hållplatsen är ersättningen 500 kronor per månad.
Ovannämnda bidrag utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och
fem månader på vårterminen.
Den som har inackorderingsbidrag, från kommunen eller från CSN, har inte rätt till busskort
eller anslutningsersättning.
Yttrande från hemkommunen
Skollagen 16 kap.
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.
Detta handläggs av personal på kommunens gymnasieskola samt av rektor på grundsärskolan.
Förlängd studiegång
Vid ansökan om förlängd studiegång för elev på kommunens gymnasieskola krävs att elev har
särskilda skäl som skall bekräftas av åtgärdsprogram och/eller läkarintyg.
För elev skriven i annan kommun ska kontakt tas med elevens hemkommun för information,
överenskommelse om ersättning, tid mm. Detta görs snarast eller senast under årskurs 2.
Beslut fattas av rektor, se nämndens delegeringsordning.
Överklagan
Elev kan överklaga:
 Om eleven inte blir mottagen som sökande till annan kommun
 Behörighet
Eleven kan inte överklaga:
 Beslut om antagning till gymnasieskola
 Mottagande till viss inriktning i högre årskurs
 Dispens i engelska
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Överklagandet skickas, när det gäller studier till annan ort, till kommunen som anordnar
utbildningen. Kommunen kan då ompröva beslutet eller vidarebefordra överklagandet till
Skolväsendets överklagandenämnd.
Antagning och sekretess
Offentlighet och sekretesslagen
23 kap.
2§ Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personaliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser
psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av
en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som avses i första och andra styckena för
uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. (SFS 2010:866)

Ansökningshandlingar och bilagor, som inlämnats till Elevantagningen, är alltid offentliga.
Om elev motsätter sig att personuppgifter lämnas ut får uppgifterna inte lämnas ut.
De sökandes personnummer bör inte utlämnas.
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