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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-04-17 

Dnr GVN 2020/0013 

Till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Riktlinjer för bidrag för modersmålsundervisning 
 

 

Sammanfattning 
Hemkommunen är skyldig att ge bidrag till den huvudman som anordnar modersmålsundervisning 
enligt bestämmelserna i skollagen. I föreliggande riktlinjer regleras villkor för bidrag för 
modersmålsundervisning från hemkommunen. 
 

Beslutsförslag 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
 
1.Riktlinjer för bidrag för modersmålsundervisning enligt bilaga 1 daterad 2020-04-17 fastställs. 
 
2.Utbildningsdirektören uppdras att ta fram rutiner för utbetalning och uppföljning av bidrag  för 
modersmålsundervisning i enlighet med riktlinjer för bidrag för modersmålsundervisning daterade 
2020-04-17. 
 
3. Beslut om bidrag för modersmålsundervisning delegeras till utbildningsdirektören genom 
komplettering av delegationsordning för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden dnr. GVN 
2019/0008. 
 
 

Bakgrund 
Rätten till modersmålsundervisning regleras i skollagen och gymnasieförordningen. Där framgår 
vilka villkor som ska vara uppfyllda för att en elev i gymnasieskolan ska vara berättigad till 
modersmålsundervisning och när en huvudman är skyldig att erbjuda sådan undervisning. Elevens 
hemkommun är skyldig att ge bidrag utöver ordinarie programpeng för modersmålsundervisning 
som anordnas i enlighet med skollagen. Samma villkor gäller för både fristående och kommunal 
huvudman, oavsett var skolenheten är belägen. 

 

Förvaltningens slutsatser 
Riktlinjer för bidrag tydliggör för huvudmän med elever från Österåkers kommun, både inom och 
utanför kommunen, vilka villkor som gäller för att erhålla bidrag för modersmålsundervisning. 
Riktlinjerna säkerställer en rättssäker och likvärdig beslutsprocess, möjlighet till uppföljning av 
fattade beslut och ekonomi i balans. Förvaltningen förordar att beslut om bidrag för 
modersmålsundervisning delegeras till tjänsteperson inom förvaltningen i likhet med övriga 
bidragsbeslut. Beslut som delegeras till utbildningsdirektören kan vidaredelegeras. 
 



 

 

Tjänsteutlåtande 
 

Österåkers kommun  | 184 86 Åkersberga  | Tel 08-540 810 00  |  Fax 08-540 810 20  |  kommun@osteraker.se  |  www.osteraker.se 

 

Sida 2 av 2 

Bilagor 

 
1. Riktlinjer för bidrag för modersmålsundervisning, daterade 2017- 04- 17 

 

 

 

 

Louise Furness  Kerstin Johansen 

utbildningsdirektör  sakkunnig 

 

 

___________ 

Expedieras 


