
Du tas inte emot som sökande

Hemkommunens adress och telefon (plats för stämpel)

YTTRANDE och BESLUT
Mottagande av sökande till INDIVIDUELLT PROGRAM i gymnasie-
särskolan (Skollagens 18 kap 5 § samt 19 kap 40, 40a §§)

Personuppgifter Sökandens namn och adress
Termin och år då utbildningen påbörjas

Sökandens personnummer

Sökandens hemkommun och län

Val Sökt program (kod och klartext) Sökt ort Kommun/Landsting
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A. Yttrande från hemkommunen

B. Beslut av mottagande kommun/landsting

1. Hemkommunen åtar sig att stå för kostnaden för utbildningen?                                          Ja              Nej

2. Den sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan (Kopia av beslut bifogas)?             Ja              Nej

3. Den sökande bedöms kunna fullfölja ett nationellt program?                                              Ja              Nej

Datum och underskrift Namnförtydligande

Telefon (även riktnr)

Beslut att inte tas emot därför att du inte är behörig får alltid överklagas. Dessutom får beslut att inte tas emot som sökande i första hand överklagas. Överklagandet 
ska skickas till den myndighet som har fattat beslutet. Adress se nedan. Överklagandet måste ha kommit dit senast inom tre veckor från den dag då du fick detta beslut. 
Överklagandet prövas av Skolväsendets överklagandenämnd. 

Datum och underskrift Beslutsmyndighetens namn och postadress

Namnförtydligande

Telefon (även riktnr)

Datum då beslutet skickades till den sökande och till hemkommunen
(obligatorisk åtgärd)

Du tas emot som sökande 

Motivering för beslut att inte tas emot som sökande
Kommunen/Landstinget har beslutat att inte ta emot sökande från andra kommuner som inte    
tillhör samverkansområdet.          

Du uppfyller inte ålderkravet för att få påbörja en gymnasiesärskoleutbildning 
(Utbildning får påbörjas senast vårterminen det år sökanden fyller 20 år) 

Du uppfyller inte kravet för att få påbörja en gymnasiesärskoleutbildning 
(Du tillhör inte gymnasiesärskolans målgrupp och är därför inte behörig att söka) 

Hemkommunen har bedömt att du kan fullfölja ett nationellt program



Förklarande information till blanketten

YTTRANDE och BESLUT  
Mottagande av sökande till INDIVIDUELLT PROGRAM 
i gymnasiesärskolan

Hemkommunen ska alltid yttra sig om den sökande tillhör mål-
gruppen för gymnasiesärskolan. Observera att detta gäller 
även om hemkommunen tillhör samverksansområdet.

Nedanstående uppgifter gäller endast om sökande tillhör mål-
gruppen för gymnasiesärskolan.

Mottagande och antagning
Ett beslut att en sökande är mottagen innebär att hon/han får vara 
med och konkurrera om platserna på den sökta utbildningen då 
föreskriven behörighet uppnåtts.
Om det finns fler mottagna sökande än det finns platser måste ett 
urval göras. Detta sker vid antagningen.

En kommun/landsting får ta emot en elev från en annan kommun 
på ett individuellt program i sin gymnasiesärskola under förutsätt-
ningar att hemkommunen har bedömt att eleven inte kan fullfölja 
ett nationellt program.
Det gäller dock endast om hemkommunen och den mottagande 
kommunen/landstinget har kommit överens om ersättning för 
utbildningen enligt 19 kap 40 § Skollagen.

Beslutande myndighet ansvarar för att både sökanden och hem-
kommunen underrättas om innehållet i beslutet.

Blanketten ska medfölja ansökan till de myndigheter som ska 
yttra sig respektive besluta.


