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utfärdad den 1 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100) 2
dels att 11 kap. 6, 20, 21 och 24 §§, 12 kap. 1, 3, 5, 6 och 9 §§,
13 kap. 1 och 9 §§ samt 15 kap. 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 12 kap. 1 a och 2 a–
2 d §§, 13 kap. 4 a–4 c §§ samt närmast efter 12 kap. 2 och 2 d §§ och närmast före 12 kap. 2 a, 2 c och 2 d §§ nya rubriker av följande lydelse,
dels att det i lagen närmast före 12 kap. 7 § skall införas en ny rubrik som
skall lyda ”Sökande från annan kommun”.

11 kap.
6 § En kommun eller ett landsting får uppdra åt andra att anordna komvux.
Regeringen får meddela föreskrifter om vem som får ges ett sådant uppdrag
och om villkor för det.
Om en kommun eller ett landsting uppdrar åt någon annan att anordna
komvux, får kommunen eller landstinget till denna överlämna endast den
myndighetsutövning som hör till lärares uppgifter.
20 § Kommuner och landsting är skyldiga att till sin gymnasiala vuxenutbildning ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om
1. hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaderna för elevens utbildning,
2. det är fråga om en sådan utbildning eller utbildningsplats för vilken
kommunen eller landstinget har rätt till ersättning enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av 24 §, eller
3. det är fråga om en påbyggnadsutbildning som finansieras med statliga
medel enligt beslut av Statens skolverk.
21 § Den som vill delta i gymnasial vuxenutbildning skall ansöka om detta
hos styrelsen för utbildningen i sin hemkommun. Detta gäller dock inte ansökan om att delta i påbyggnadsutbildning som finansieras med statliga
medel enligt beslut av Statens skolverk. En sådan ansökan skall lämnas till
styrelsen för utbildningen i den kommun eller det landsting som anordnar
eller låter anordna utbildningen.
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Om ansökan i andra fall avser en utbildning som en annan kommun eller
ett landsting anordnar eller låter anordna, skall styrelsen skyndsamt sända
ansökan vidare till styrelsen för utbildningen där. Till en sådan ansökan skall
styrelsen foga ett yttrande av vilket det framgår om hemkommunen åtar sig
att svara för kostnaderna för elevens utbildning, såvida det inte på grund av
tidigare överenskommelse är onödigt. Regeringen får vidare meddela föreskrifter om när ett yttrande inte behöver fogas till en ansökan.
Åtagande att svara för kostnaderna skall alltid lämnas om den sökande
med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en
annan kommuns gymnasiala vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. I
sådant fall äger 5 kap. 33 § motsvarande tillämpning beträffande ungdomar
fram till och med det första kalenderhalvåret det år då ungdomarna fyller
tjugo år.
24 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att betala ersättning för gymnasial vuxenutbildning till den kommun eller det landsting som anordnar utbildningen.
Hemkommunen skall lämna stöd till inackordering enligt 5 kap. 33 § till
ungdomar fram till och med första kalenderhalvåret det år då ungdomarna
fyller 20 år dels i sådana fall som avses i första stycket, dels om ungdomarna
deltar i påbyggnadsutbildning som finansieras med statliga medel enligt beslut av Statens skolverk.

12 kap.
1 § Särvux består av grundläggande särvux och gymnasial särvux.
Utbildningen i särvux skall anordnas i form av kurser.
1 a § Grundläggande särvux syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som barn och ungdomar
kan få i den obligatoriska särskolan.
Gymnasial särvux syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få på nationella
eller specialutformade program i gymnasiesärskolan.

Grundläggande särvux
Huvudmannens ansvar
2 a § Varje kommun ansvarar för att de kommuninnevånare som enligt
2 c § har rätt till utbildningen och önskar delta i den, får det.
2 b § Varje kommun skall aktivt verka för att nå dem i kommunen som har
rätt till grundläggande särvux och att motivera dem att delta i utbildningen.
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2 c § Varje kommuninnevånare som är utvecklingsstörd har rätt att delta i
grundläggande särvux från och med andra kalenderhalvåret det år han eller
hon fyller 20 år, om han eller hon
1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska särskolan syftar till att ge, och
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Regeringen får meddela föreskrifter om att också den som inte är bosatt i
landet skall ha rätt att delta.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte den som är intagen i kriminalvårdsanstalt.
Undervisning på annat språk än svenska
2 d § Om en elev i grundläggande särvux har bristfälliga kunskaper i
svenska språket, får undervisningen ges på elevens eget språk. Sådan undervisning skall kompletteras med undervisning eller träning i svenska språket.

Gymnasial särvux
3 § Kommunerna skall erbjuda gymnasial särvux. De skall härvid sträva
efter att erbjuda utbildning som svarar mot behov och efterfrågan.
Efter överenskommelse med en kommun får ett landsting anordna gymnasial särvux som motsvarar den utbildning som ges på nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan.
5 § Varje kommun skall informera om möjligheterna till gymnasial särvux
och verka för att vuxna utvecklingsstörda deltar i sådan utbildning.
6 § Varje kommuninnevånare som är utvecklingsstörd är behörig att delta i
gymnasial särvux, om han eller hon är bosatt i landet och i övrigt uppfyller
föreskrivna villkor
1. från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år,
eller
2. när han eller hon har slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.
Regeringen får meddela föreskrifter om att också den som inte är bosatt i
landet skall vara behörig att delta.
Föreskrifter om ytterligare behörighetsvillkor och om urval mellan behöriga sökande meddelas av regeringen.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte den som är intagen i kriminalvårdsanstalt.
9 § En kommun eller ett landsting får uppdra åt andra att anordna särvux.
Regeringen får meddela föreskrifter om vem som får ges ett sådant uppdrag
och om villkor för det.
Om en kommun eller ett landsting uppdrar åt någon annan att anordna särvux, får kommunen eller landstinget till denna överlämna endast den myndighetsutövning som hör till lärares uppgifter.
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13 kap.
1 §4 Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i
svenska språket.
Sfi syftar också till att ge vuxna som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Läs- och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller annat språk.
Utbildningen anordnas som kurser.
4 a § Sfi skall i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst
15 timmar undervisningstid i veckan. Undervisningstiden får dock minskas
om eleven begär det och kommunen finner att det är förenligt med utbildningens syfte.
4 b § Kommunen skall i samarbete med länsarbetsnämnden verka för att
eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan
kombineras med andra aktiviteter såsom
– arbetslivsorientering,
– validering,
– praktik, eller
– annan utbildning.
Kommunen skall också verka för att sfi kan bedrivas samtidigt som
eleven uppbär ersättning från sjukförsäkringen enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring och för att sfi kan kombineras med aktiviteter som erbjuds
inom hälso- och sjukvården.
4c§

Sfi skall kunna kombineras med förvärvsarbete.

9 § En kommun får uppdra åt andra att anordna sfi. Regeringen får meddela föreskrifter om vem som får ges ett sådant uppdrag och om villkor för
det.
Om en kommun uppdrar åt någon annan att anordna sfi, får kommunen
till denna överlämna endast den myndighetsutövning som hör till lärares
uppgifter.

15 kap.
8 § Regeringen får meddela föreskrifter om
1. att enskilda får sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och
intyg enligt de bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet,
2. att en myndighet i enskilda fall får besluta i sådana frågor som avses i
1, och
3. ytterligare villkor för att enskilda i sådana fall som avses i 1 och 2 skall
få sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg.
1. Denna lag träder i kraft i fråga om 11 kap. 6, 20, 21 och 24 §§,
12 kap. 9 §, 13 kap. 1, 4 a–4 c och 9 §§ samt 15 kap. 8 § den 1 juli 2006 och
i övrigt den 1 januari 2007.
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2. Bestämmelserna i 13 kap. 1 § skall tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 januari 2007.
3. Medgivande i enskilda fall att anordna prövning och utfärda betyg som
har lämnats med stöd av den tidigare lydelsen av 15 kap. 8 § och som gäller
vid utgången av juni 2006 skall fortsätta att gälla. Regeringen får besluta att
ett sådant medgivande som har lämnats i ett enskilt fall skall upphöra att
gälla.
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På regeringens vägnar
LENA HALLENGREN
Nils Cederstierna
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)
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