
KSL 
Kommunförbundet 
Stockholms Län 

REKOMMENDATION 

2010-10-07 Dnr: 2010/0059 

För kännedom: 
Nämnd med ansvar för vuxenutbildning 
Förvaltningschefer med ansvar för vuxenutbildning 

Till Kommunstyrelsen 

Tillgänglighetsanpassad version oktober 2020

Rekommendation att följa principen att en studerande inom 
vuxenutbildningen som flyttar till annan kommun under 
studietiden får fullfölja påbörjad utbildning och kostnadsansvaret 
följer den studerande 
Målbild och Tolkning av målbild 
Ideén med gemensam Vuxenutbildningsregion är att kommunerna i Stockholms län 
tillsammans skapar större möjligheter för medborgarens tillgång till vuxenutbildning 
än den enskilda kommunen. 

Konkret ska detta betyda att medborgaren ska få stöd för en långsiktig utbildnings- 
planering och samtidigt kunna vara säker på att kunna fullfölja påbörjade studier även 
när hon byter folkbokföringskommun. Intentionen hos länets kommuner är att 
gemensamt lösa ekonomiska rutiner kring betalningsansvar mm utan att den 
studerande kommer i kläm eller ens behöver känna till rutiner kring betalningsansvar 
mm mellan kommunerna. En överenskommelse mellan kommunerna i länet kring 
betalningsansvar vid förändrad folkbokföringskommun bör också innebära att 
eventuell "klausul" i kontraktet med medborgaren om att de får gå så länge de bor kvar 
i kommunen kan tas bort eller ersättas med "så länge de bor kvar i länet". 

Bakgrund 
I bakgrundsdiskussionen har två principer diskuterats. Dessa är 

• kostnadsansvaret följer den studerande och belastar den nya
folkbokföringskommunen

• den kommun som fattar beslut om en utbildning behåller kostnadsansvaret
även om den studerande flyttar, under förutsättning att den studerande går
kvar på samma utbildning

Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress Södermalmsallen 36, Stockholm Växel 08-615 94 00 Fax 08-615 94 94 
Hemsida www.ksl.se Organlsationsnummer 222000-0448 

http://www.ksl.se/


KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LÄN 

REKOMMENDATION 2 (2) 

2010-10-07 Dnr: 2010/0059 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

  
 

Förslaget 
Efter diskussion och konsultation av juridisk expertis föreslås följande princip: 

En studerande som flyttar får fullfölja påbörjad utbildning och kostnadsansvaret 
följer den studerande. 

För den grundläggande vuxenutbildningen är denna lösning tydligt beskriven i 
lagtexten. För den mer "frivilliga" vuxenutbildningen finns inte samma regelverk. 
Förslaget är ändå att kostnadsansvaret ska följa den studerande för all vuxenutbild- 
ning och Sfi/Sfx. Inom Stockholms län stämmer detta väl med såväl den Överens 
kommelse om gemensam vuxenutbildningsregion som Avsiktsförklaringen kring Sfx 
som kommunerna enhälligt står bakom. 

Rutiner framöver 
Utifrån ovanstående behöver kommunerna i länet upparbeta rutiner rörande 
avstämning av folkbokföring. Respektive kommun måste också förbereda sig på att 
budgeten för vuxenutbildning blir mer svårberäknad eftersom nya studeranden kan 
inflytta med ökade kostnader som följd. Resursgruppen inom arbetet för gemensam 
vuxenutbildningsregion kommer att arbeta fram rutiner kring detta. 

KSLs rekommendation 
KSLs styrelsen beslutade den 7 oktober 2010 att rekommendera länets kommuner 

att anta principen att låta kostnadsansvaret följa den studerande. 

Har ni frågor med anledning av denna rekommendation är ni välkomna att kontakta 
Stefan Quas, handläggare, telefon 08-615 94 35 eller via e-post stefan.guas@ksl.se 

Med vänlig hälsning 

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN 

ErikLangby 
Ordförande 

Lennart Dahlberg 
Direktör 
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