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Riktlinjer för ersättning vid förlängda studier i 
gymnasiet 
Inledning  
Med förlängda studier avses studier för elever som inte klarat fullständiga betyg på 
tre år på ett nationellt program och därför skrivs in på förlängda studier för att nå 
fullständiga betyg. 
  
Enligt 16 kap. 15 § skollagen är de nationella programmen inom gymnasieskolan 
avsedda att genomgås på tre läsår. Huvudmannen får besluta att utbildningen får 
fördelas på längre tid än tre läsår.  
 

Skollagen saknar idag en tydlig reglering av hur kostnaderna för elever som beviljas 
förlängd studietid ska fördelas mellan hemkommun och skola. En inofficiell praxis 
som etablerats är dock att hemkommunen har rätt att pröva frågan om ersättning för 
förlängd studietid. Det finns ingen utskriven skyldighet att en kommun måste ersätta 
mer än tre års studier.  
  
Syfte  
Riktlinjerna används som utgångspunkt vid överenskommelser om ersättning för 
elever folkbokförda i Sundbybergs kommun som är aktuella för förlängda 
studier. Riktlinjerna ska också tillämpas vid beslut om ersättning till fristående skolor 
enligt likabehandlingsprincipen. Beslut om bidrag för friskolor får överklagas hos 
förvaltningsrätten (28 kap. 5 § Skollagen).  
  
Utgångspunkter  
Huvudmän får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev i 
gymnasieskolan får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat 
program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda 
skäl för det (9 kap. 7 § Gymnasieförordningen). Riktlinjerna omfattar även elever som 
erbjuds att gå om en årskurs ett eller två inom samma program och inriktning.  
  
Nedanstående elever omfattas inte av riktlinjerna;  
 

• Elever som läser mer än tre år i gymnasiet för att de bytt utbildningsväg eller 
först läst ett introduktionsprogram och därefter börjat ett nationellt program 

• Elever som läser ett fjärde tekniskt år efter avslutat teknikprogram  

• Elever vid gymnasiesärskolan då den är avsedd att genomgås på 4 
år då gymnasiesärskolan inte omfattas av aktuell paragraf i 
gymnasieförordningen  
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Ansökan om ersättning  
Huvudmannen ansvarar för att skicka in ansökan till hemkommunen när en elev 
erbjuds eller övervägs erbjudas förlängda studier. Ansökan skickas in i god tid innan 
de förlängda studierna påbörjas. Om ansökan kommer in efter att de förlängda 
studierna påbörjats betalas ingen retroaktiv ersättning. Ansökan ska vara 
fullständig.   
 

Uppgifter som ska framgå av ansökan  
I ansökan “Plan för förlängda studier i gymnasieskolan” ska redovisas vad som gjorts 
från skolans sida för att eleven ska nå fullständiga betyg under de tre åren samt en 
förklaring till varför eleven inte nått gymnasieexamen. Som underlag begär 
hemkommunen in följande;  
  

• Orsak till förlängd studiegång till exempel sjukdom, diagnos eller annat  
• Skolans åtgärdsprogram för eleven   
• Elevens individuella studieplan där det framgår vilka kurser eleven inte har 

fått lägst betyget E på   
• Eventuellt tidigare beslut om reducerat program   
• Elevens studieplan för det fjärde året samt information om hur lång tid de 

förlängda studierna förväntas ta   
• Beslut om förlängd studietid från huvudman  

 
Bedömning av ansökan  
Principen om likabehandling ligger till grund för bedömningen av ansökan. En 
individuell bedömning görs utifrån varje elevs förutsättningar.   
Utgångspunkten är att eleven ska nå fullständiga betyg från gymnasiet på så kort tid 
som möjligt. Ansökan beviljas om;   
 

• Skolan kan visa att de gjort insatser för att underlätta för eleven att nå målen 
inom 3 år  

• Eleven genom förlängd studietid har goda förutsättningar att uppnå en 
gymnasieexamen  
 

Med dessa utgångspunkter kan ersättning till exempel nekas om förlängningen beror 
på hög frånvaro och att underlaget visar på en osäkerhet att nå resultat för 
en gymnasieexamen även efter de förlängda studierna.  
  
Ersättning  
Ersättningen baseras på aktuell prislista för programmet och antal poäng som eleven 
ska läsa under de förlängda studierna. Ersättning utgår endast för kurser som ingår i 
programmet.   
 

Om förlängningen beror på en längre tids sjukskrivning kan beloppet reduceras med 
motsvarande tid om skolan fått ersättning under elevens frånvaro utan att insatser 
gjorts från skolans sida.  
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Ersättningen utgår under överenskommet antal månader och under, som mest, ett 
läsår.   
 

I snitt förväntas en elev kunna läsa 800 poäng per läsår. Det bedöms vara 
heltidsstudier.   

 

• Studier som omfattar 800 poäng eller mer ersätts med 100% av aktuell 
prislista för programmet  

• Studier som omfattar färre än 800 poäng ersätts procentuellt av aktuell 
prislista för programmet  

 

 
 
Lagar och förordningar om elevens rätt att fullfölja sin utbildning  
 

• Skollagen (2010:800)   
- Utbildningens omfattning och elevens rätt att fullfölja: 16 kap. 15 och 37 §§  
- Överklagande friskolor: 28 kap. 5 §  

• Gymnasieförordningen (2010:2039)  
- Förlängd undervisning: 9 kap. 7 §  
- Gå om kurser: 9 kap. 1–3 §§  

  

 


