
 

Bollebygd │ Borås │ Herrljunga │ Mark │ Svenljunga │ Tranemo │ Ulricehamn │ Vårgårda 

 
 

 

 

Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad 
Sida 

1(4) 

Datum 

2022-02-04 
  

 

 

  

  

 

  
 

Bilaga 2 Regler och förhållningssätt kring 

gemensam antagning 

Antagningsenheten ansvarar för: 

- Administrationen för antagningen till nationellt program, 

lärlingsutbildningar, lokal särskild variant och spetsutbildningar inom 

gymnasieutbildningar i Sjuhärad.  

- Administrationen för antagningen till programinriktat val för grupp av 

elev 

- Administrationen för antagningen till yrkesintroduktion för grupp av 

elev 

Respektive huvudman ansvarar för placeringen till: 

- Yrkesintroduktion för enskild elev 

- Programinriktat val för enskild elev 

- Språkintroduktion 

- Individuellt alternativ 

Respektive kommun ansvarar för placeringen av och avtal för elev på 

ovanstående nämnda introduktionsprogram på annan ort än hemkommunen.  

 

Beslut kring antagning 

Skolchefsgruppen är ytterst ansvariga för beslutsfattandet som rör det 

gemensamma antagningsarbetet. Varje kommun företräds av en eller två 

representanter i en referensgrupp kring antagningsfrågor. Referensgruppen 

sammankallas två gånger per år. Syftet med referensgruppen är att utbyta och 

förmedla information i samverkansområdet kring antagningsprocessen, fatta 

beslut kring den gemensamma processen (ex. tidsplan för antagningsåret), 

diskutera gemensamma frågor som rör antagning och arbeta fram underlag för 

beslut till skolchefsgruppen.  

 

Information 

Varje kommun har ansvar för information till elever och vårdnadshavare samt 

övriga berörda om de utbildningar som finns i Sjuhärad. Informationen ska 

vara allsidig, saklig, neutral och omfatta samtliga för eleverna tillgängliga 

utbildningar. Informationen ska hållas uppdaterad av kommunen.  

Antagningsenheten ansvarar för att: 

- informera elev, vårdnadshavare och studie- och yrkesvägledare kring 
ansöknings- och antagningsprocessen. 
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- lämna ett preliminärt resultat, besked för slutlig antagning samt besked för 
reservantagning. 
- informera elever om pausade/stängda utbildningar. 
- kalla gymnasieskolorna till en gemensam presentation varje höst för studie- 
och yrkesvägledare. 
 

 

 

 

 

Det är inte tillåtet att skicka ut information eller på annat sätt kontakta elever 

som kan tolkas som att det ges ett förhandsbesked för antagning.  

Programutbud och antagningsorganisation 

Varje kommun lämnar in planerade studievägar (sökbart programutbud) och 

antagningsorganisation till Antagningsenheten Sjuhärad senast 31 oktober innan 

antagningsåret. 

Sista dagen att ändra utbud eller antagningsorganisation inför preliminär 

körning och slutlig antagning i juni fastställs årligen till ett visst datum. Dessa 

datum fastställs under hösten av Skolchefsgruppen och informeras i januari 

varje ansökningssår från Antagningsenheten. 

Om en kommun väljer att inte starta en studieväg eller att starta en ny studieväg 

ska detta vara meddelat till Antagningsenheten senast till om- och 

nyvalsperiodens start. Det ska ske via ett skriftligt beslut av delegationsansvarig 

för huvudmannen till Antagningsenheten. Efter om- och nyvalsperiodens start 

får inga ändringar av kommunens utbud för sökbara studievägar göras.  

Ansökan 

Ansökan till gymnasieskolorna i Sjuhärad år 1 ska registreras i 

ansökningswebben eller lämnas till Antagningsenheten Sjuhärad fram till dess 

att Antagningsenheten har lämnat över reservantagningen till gymnasieskolorna. 

Gymnasieskolan får inte använda egna ansökningsblanketter.  

Slutbetyg  

Avlämnande huvudman är ytterst ansvarig för att elevens slutbetyg lämnas till 

Antagningsenheten senast på avslutningsdagen. Varje kommun ansvarar för att 

korrigerade slutbetyg samt nya slutbetyg som utfärdas vid lovskola lämnas till 

Antagningsenheten.  

Flytt in till samverkansområdet 

Senast i mitten av juni ska en sökande som ska flytta till någon av kommunerna 

i Sjuhärad avisera detta till Antagningsenheten. Vid en flyttavisering bevakar 

Antagningsenheten elevens ansökan och håller eventuellt utbildningsplats om 

eleven är behörig och har ett meritvärde som motsvarar en plats på sökt 
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utbildning vid den slutliga antagningen. Utbildningsplatser hålls undan vid 

slutlig antagning fram till den 1 augusti och släpps till eleven när 

folkbokföringen ändrats till någon kommun i Sjuhärad.  

Om elevens hemkommun inte har ändrats via Skatteverkets 

folkbokföringssystem den 1 augusti släpps undanhållen plats till andra sökande i 

reservantagningen.  

Antagning 

Antagningen administreras till det nationella programmet år 1 av 

Antagningsenheten Sjuhärad. Antagningen till estetiska programmet, 

hantverksprogrammet, industritekniska programmet,  naturbruksprogrammet 

samt lärlingsutbildningar får ske till inriktning som startar i år 1 och 

administreras därför också av Antagningsenheten Sjuhärad.  

Resultatet av administrationen av slutlig antagning ska fastställas av varje 

huvudman och återrapporteras till Antagningsenheten inom angiven tidsram. 

Antagningsenheten informerar antagningsresultatet till samtliga sökande. Varje 

kommun informeras om vilka behöriga (till nationellt program eller IMV) elever 

som inte har erbjudits någon utbildningsplats efter avslutad reservantagning. 

Uppföljning av eleverna (KAA) ansvarar respektive kommun för.   

 

 

 

 

Sen ansökan 

Antagningsenheten ansvarar för bedömningen om en ansökan är inkommen i 

tid eller inte. Antagningsenheten ansvarar även för bedömningen om särskilda 

skäl till varför en sent inkommen ansökan ska hanteras som inkommen i tid.  

Sent omval 

Efter att om- och nyvalsperioden har stängt hanteras eventuella förändringar av 

elevens ansökan på följande sätt: Val till utbildningar som läggs till och val som 

flyttas upp över tidigare lagda val bedöms vara sena val och hanteras efter de 

val som är inlämnade under den ordinarie ansökningsperioden.   

Rättelse vid fel 

Felaktigheter som den sökande själv inte har orsakat och som medverkat till 

felaktigt beslut ska snarast rättas. Det är huvudmannens ansvar att tillse rättelse 

av fel.  

Reservantagning 

Den enskilda gymnasieskolan är skyldig att rapportera till Antagningsenheten 

om en elev slutar innan Antagningsenheten har lämnat över reservantagningen 

till gymnasieskolorna. Om en ledig plats uppstår administrerar 
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Antagningsenheten ny reserv. Gymnasieskolan får inte själv anta reserver från 

reservlistan eller från egen uppgjord lista så länge Antagningsenheten hanterar 

reservantagningen. 




