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Rutin för ersättning för förlängd studietid
I skollagstiftningen saknas reglering för att hemkommunen ska ersätta mer än tre
års studietid och i så fall hur kostnaden ska fördelas mellan skolhuvudman och
hemkommun. Rutinerna gäller ersättning för elever folkbokförda i Huddinge
kommun, oavsett var de studerar.

Bestämmelser
De nationella programmen avsedda att genomföras på tre läsår. Huvudmannen får
besluta att förlägga utbildningen på längre tid än tre läsår, om eleven har läst ett
reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns
särskilda skäl för det.1
Förlängd undervisning ska generellt hanteras inom ramen för befintlig ersättning
och vid omfattande behov av särskilt stöd kan skolan ansöka om tilläggsbelopp /
verksamhetsstöd. Beslut om ersättning och tilläggsbelopp för fristående skolor kan
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ersättningsfrågor mellan kommuner
får lösas mellan kommuner. Hemkommunen beslutar om ytterligare ersättning för
förlängd studietid.2
Det saknas en tydlig reglering eller enhetlig praxis kring kostnader för ersättning
för förlängd studietid. Olika kommuner och kommunala samverkansområden har
utvecklat olika hantering av frågan. En vanlig hantering är dock hemkommunen
prövar frågan om ersättning för förlängd studietid.

Definition och avgränsningar
Ordinarie förläggning av undervisningen
 Nationella programmen inom gymnasieskolan ska genomgås på tre läsår.
Huvudmannen kan besluta om att förlägga undervisningen på längre tid,
vilket generellt ska hanteras inom ramen för befintlig ersättning.
 Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år genomförs efter examen
från teknikprogrammet och ger en total studiegång på fyra läsår.
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Skollagen 16 kap 15 § och Gymnasieförordningen 9 kap 7 §.
Skollagen 16 kap 50-55 §§, Skolverket Programbyte, förlängd undervisning eller gå om kurs i
gymnasieskolan? {2021-05-07] Det gäller för gymnasieskola och motsvarande - Skolverket
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Utbildningar på riksgymnasiet för döva (RGD) eller riksgymnasiet för
hörselskadade (RGH) kan förläggas under fyra år vid behov efter beslut
från Örebro kommun.
Nationell idrottsutbildning och riksidrottsutbildning kan förlägga
utbildningen till fyra år. Ersättning för tre läsår ska därmed täcka det extra
året.
Längden för utbildningarna inom introduktionsprogrammen regleras i
huvudmannens plan för utbildningen.
Gymnasiesärskolan ska genomgås på fyra läsår.

Förlängd undervisning
 Studier på nationella program inom gymnasieskolan förlagda på längre än
tre läsår. Det omfattar även elever som erbjuds att gå om en årskurs inom
samma program och inriktning.
 Studier på introduktionsprogram förlagda på längre tid än vad som
beslutats i plan för utbildningarna på introduktionsprogram.
 Studier på gymnasiesärskolan förlängda på längre än fyra läsår. Det
omfattar även elever som erbjuds att gå om en årskurs inom samma
program och inriktning.

Förutsättningar för att Huddinge kommun ska ersätta kostnader för
förlängd studietid
Huddinge kommun utgår från likabehandlingsprincipen och ersätter fristående
skolor och kommunala skolor utifrån lika premisser. Utifrån principerna gör
Huddinge kommun en individuell bedömning utifrån varje elevs förutsättningar
med utgångspunkt i elevens bästa.
Huddinge kommun ersätter förlängd studiegång om:
 Skolan har vidtagit de åtgärder som krävs enligt skollagen för att eleven
ska uppnå fullständiga betyg inom ordinarie studietid, och




eleven har goda förutsättningar att uppnå fullständiga betyg under den
förlängda studietiden, eller
den förlängda studietiden avser behörighetsgivande kurser som eleven har
svårt att läsa in till exempel inom ramen för kommunal vuxenutbildning
eller allmän kurs vid folkhögskola, eller
elevens bästa är att få slutföra så många kurser som möjligt på sin
ordinarie skola.

Om en elev som inte har uppnått fullständiga betyg under ordinarie studiegång på
grund av hög frånvaro behöver det framgå av underlagen att den förlängda
undervisningen kommer att innebära att eleven är närvarande.
Ingen ersättning utgår om förlängningen beror på att eleven studerar utökat
program.
Huddinge kommun betalar aldrig ersättning för mer än ett års förlängd studiegång.
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1. Ansökan
Skolhuvudmannen, eller den skolhuvudmannen utser (benämns nedan som
skolhuvudmannen) kan ansöka om ersättning för förlängd studiegång hos Huddinge
kommun.
Om en skolhuvudman inte har ansökt om förlängd studiegång och Huddinge
kommun uppmärksammar att en elev har en studiegång längre än tre år stoppas
ersättning till dess att skolhuvudmannen kontaktar Huddinge kommun och ärendet
prövas.
I ansökan ska skolhuvudmannen redovisa vilka åtgärder som har genomförts för att
eleven ska nå fullständiga betyg under tre läsår samt en förklaring till varför det inte
har lyckats. Till ansökan ska en plan för förlängd studiegång bifogas innehållande:
 elevens individuella studieplan,
 skolans åtgärdsprogram,
 elevens studieplan för förlängda studier,
 eventuellt tidigare beslut om reducerat program,
 beslut om förlängd studiegång,
Om den förlängda studiegången beror på hög frånvaro ska anmälan till
hemkommunen om frånvaro i betydande utsträckning bifogas. Ansökan ska
innehålla en redovisning om vilka åtgärder som har vidtagits för att åtgärda
frånvaron och med vilket resultat samt en bedömning om eleven kommer att
närvara vid den förlängda studiegången.
Ansökan om förlängda studier ska inkomma senast 1 april under elevens sista
läsår via kommunens e-tjänst.

Ersättningen
Ersättningen betalas månadsvis och utgår från:
 Om kurserna är påbörjade eller inte
Ej påbörjade kurser ger full poäng, F-kurser bedöms som påbörjade kurser
och förväntas att ta kortare tid/mindre resurser att avsluta och ger halv
poäng.


Antal poäng som eleven ska läsa
Summering av poäng (hel poäng eller halv poäng enligt ovan).
Heltidsstudier avses vara 800 poäng under ett läsår. 0-400 poäng ger hel
programpeng. 425-800 poäng ger hel programpeng.
Om eleven läser fler poäng än 800 poäng under ett läsår utgår ingen extra
ersättning.



Programpeng
Beslutad programpeng i länsprislistan (nationella program) eller i
kommunens egen prislista (introduktionsprogram, gymnasiesärskola).
Ersättning utgår inte för små undervisningsgrupper.

Ersättning utgår under överenskommet antal månader.

