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Utbildningsförvaltningen 

 

 
Information angående bidrag för introduktionsprogram hos kommunal och 
fristående huvudman 

 
Med introduktionsprogram avses programinriktat val mot yrkes – eller högskoleförberedande 
program (IMV), yrkesintroduktion (IMY), individuellt alternativ (IMA) och språkintroduktion 
(IMS). Hemkommunens skyldighet att ge bidrag till annan huvudman och regler för mottagande 
av elev på de olika programmen framgår i skollagen och gymnasieförordningen1. 
 
Bidrag för introduktionsprogram utgår för elev som är folkbokförd i Österåkers kommun. Med 
folkbokförd elev jämställs enligt skollagen elev som är bosatt i kommunen utan att vara 
folkbokförd2.  
 
Bidrag för introduktionsprogram utgår under förutsättning att eleven är behörig till den 
utbildning där eleven har tagits emot. Bidrag som utbetalats på felaktiga grunder kan återkrävas 
av kommunen.  
 
Introduktionsprogram som är valbara via gymnasieantagningen 
Hos Gymnasieantagningen i Stockholms län framgår vilka program som respektive huvudman 
anordnar. Programutbudet uppdateras inför varje ansökningsomgång. Förutom nationella 
program ingår programinriktat individuellt val (IMV) och yrkesintroduktion som anordnas för 
grupp elever (IMY) i samverkansavtalet för gymnasieutbildning inom Stockholms län och är 
valbara genom gymnasieantagningen. 
 
Bidragsbelopp för programinriktat individuellt val (IMV) framgår i länsprislistan inom 
Stockholms län. Bidragsbelopp för yrkesintroduktion (IMY) regleras genom överenskommelse 
med elevens hemkommun (utbildningsförvaltningen).  
 
Introduktionsprogram som inte är valbara via gymnasieantagningen 
Introduktionsprogram som utformas för enskild elev, individuellt alternativ och 
språkintroduktion,  ( IMA, IMS ) anordnas av hemkommunen vid Österåkers gymnasium. 
Berörda elever anvisas till Österåkers gymnasium för mottagande och studieplanering.  
 
Yrkesintroduktion för enskild elev och programinriktat val mot yrkesprogram för enskild 
elev (IMY,IMV), kan i dagsläget inte anordnas vid Österåkers gymnasium då enheten saknar 
yrkesprogram. Dessa utbildningar kan därför erbjudas efter överenskommelse med annan 
kommunal eller fristående huvudman. Den huvudman som önskar ta emot en elev på något av 
dessa program tar kontakt med utbildningsförvaltningen för överenskommelse om bidrag.   

                                                 
1 Skollagen 17 kap 2-3§§ (introduktionsprogram),7§ (plan för utbildningen), 8- 12§§ (behörighet), 15§ (fullfölja program), 16§ ( 

hemkommunens skyldighet att erbjuda utbildning), 19§ (mottagande grupp elever), 21§(mottagande enskild elev), 23-27, 35-36§§ 
(bidrag från hemkommunen), 28-30§§ (utbildning hos fristående huvudman). 
Gymnasieförordningen 6 kap 1§, 7 kap 3-5 §§ (urval) 

 
2 Skollagen 29 kap 2§ 



 
Överenskommelse om bidrag för introduktionsprogram ska träffas innan eleven har tagits emot 
hos huvudmannen.  
 
Som grund för överenskommelse om bidrag ska mottagande huvudman upprätta en plan för 
utbildningen där utbildningens syfte, omfattning och innehåll framgår. Planens ska bifogas vid 
ansökan om överenskommelse med hemkommunen.  
 
 
Elev som flyttar 
Österåkers kommun ger inte ersättning för elev som har flyttat till annan kommun och inte 
längre är bosatt/folkbokförd i kommunen. Den huvudman där eleven är mottagen behöver 
därför avtala om ersättning med den nya folkbokföringskommunen om eleven ska gå kvar hos 
huvudmannen. 
 
En elev har rätt att fullfölja påbörjat program i den nya hemkommunen enligt den nya 
kommunens plan för utbildningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


