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Rutin 

Studerandeflytt till annan kommun 

Utbildning i svenska för invandrare 

När en elev under pågående studieperiod folkbokförs i annan kommun ställer 

förvaltningen kommunfråga till elevens hemkommun. Eleven kan fortsätta sin kurs i 

Göteborgs kommun till dess att eleven tar betyg, eller som längst till nästa halvårsskifte 

om hemkommunen inte åtar sig att stå för kostnaden. Om en elev tidigare fått bifall och 

bedöms ha förutsättningar att fortsätta studera i Göteborgs kommun måste kommunfråga 

ställas för nästkommande halvår innan eleven kan antas.  

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå 

En elev har rätt att studera i annan kommun än folkbokföringskommunen, om man saknar 

kunskaper i aktuell kurs och bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig kursen. 

Förvaltningen meddelar elevens folkbokföringskommun vilka kurser eleven har ansökt 

till. Elever som bor i annan kommun ska själva söka överliggande kurs och ska inte 

internantas. 

Fristående kurser på gymnasial nivå 

Elev som är folkbokförd i Göteborgs kommun har rätt att läsa klart fristående kurser som 

påbörjats även om eleven byter folkbokföringskommun under pågående studier. 

För kommande kurser inom en studieplan måste kommunfråga ställas, om det inte är ett 

kurspaket, se nedan. 

Kurspaket på gymnasial nivå 

Elev som är folkbokförd i Göteborgs kommun har rätt att läsa klart hela kurspaketet även 

om eleven byter folkbokföringskommun under pågående studier. Göteborgs kommun 
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betalar för hela utbildningen. Kommunfråga behöver inte ställas för de följande 

studieperioderna. 
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Syftet med denna rutin 

Syftet med förvaltningens anvisningar för utbildningsanordnare är att förtydliga 

arbetssätt. 

Vem omfattas av rutin 

Rutinen gäller tillsvidare för utbildningsanordnare som arbetar enligt avtal gällande 

Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling. 

Koppling till andra styrande dokument 

Utbildningen ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i Skollagen (2010:800), 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen 

som kan finnas i andra författningar. Utbildningen ska genomföras i enlighet med avtal 

gällande Kommunal vuxenutbildning och skräddarsydd kompetensutveckling. Prövning 

genomförs enligt gällande styrdokument, Skollagen 3 kap 21§ samt Förordning om 

vuxenutbildning 2011:1108, 4kap 24§ 

Stödjande dokument 

 

 


