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Tidtabell och ikraftträdande

1.1.2021 Skyldighet för den som avslutar grundläggande
utbildning att söka sig till utbildning samt handlednings- och
tillsynsansvar för anordnare av grundläggande utbildning.

1.8.2021 läropliktslagen och lagar i anslutning till läroplikten
samt utbildningens avgiftsfrihet (inkl. lagen om grundläggande
utbildning).

1.8.2022 Utbildning som handleder för examens-
utbildning (HUX) och ändringar i anslutning till den.
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Våren 2021

De elever som
avslutar åk 9 i 
grundläggande

utildning



Processer, information och
kommunikation
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FÖRBEREDELSER OCH 
VERKSTÄLLANDE SAMTIDIGT

• Förberedelser för 
genomförandet

• Genomförandet sker 
stegvis

• Kommunens och 
utbildningsanordnarens 
egna planer i enlighet med 
givna nationella riktlinjer

• Se över nuvarande 
processer och 
implementering av nya 
uppgifter

Utbildningsanordare
Personal

Elever och studerande
Vårdnadshavare

Kommunens
beslutsfattare



Ansvar och skyldigheter för 
anordnare av grundläggande
utbildning



Skyldigheter för anordnare av grundläggande
utbildning – nya och utvidgade uppgifter

Rätt till elevhandledning

Lagen om grundläggande
utbildning 11 a §
• Elever har rätt att få handledning 

enligt läroplanen.
• Därtill har eleven rätt till

intensifierad personlig
elevhandledning i åk 8 och 9.

Handlednings- och tillsynsansvar för elevens
fullgörande av sökningsskyldighet

Läropliktslag 11 §
• Anordnare för grundläggande utbildning handleder och övervakar att dess elev

fullgör sin sökningsskyldighet innan sista årskursen (åk 9) avslutas. 
• Anordnare för grundläggande utbildning har ansvar att inom en viss tidsram

utreda ifall den läropliktige påbörjat utbildning, som avses i läropliktslagen.
• Handlednings- och tillsynsansvaret för anordnaren av grundläggande utbildning

upphör antingen när handlednings- och tillsynsansvaret börjar för en annan 
utbildningsanordnare eller senast vid Undervisnings- och kulturministeriets
avsedda tidpunkt. 

1.8.2021

1.1.2021



…ännu om handlednings- och tillsynsansvaret
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ANORDNARE FÖR 
GRUNDLÄGGANDE

UTBILDNING

Eleven söker sig till utbildning
efter avslutad grundläggande
utbildning och fortsätter
genomförandet av läroplikten. 
Läropliktslagen 10 §

Eleven söker inte till utbildning
eller påbörjar inte utbildning
efter grundläggande utbildning.  

Anordnare för grundläggande
utbildning övervakar och
utreder fram till UKM:s
bestämda tidpunkt ifall
läropliktige sökt sig till
utbildning som avses i 
läropliktslagen (4 §).  

Handlednings- och tillsynsansvaret för 
anordnare av grundläggande utbildning
övergår till nästa utbildningsanordnare
när eleven inlett sina studier hos denna.
Läropliktslagen 12 §

Sk. ”ledsagad växling”

ELLER

Handlednings- och
tillsynsansvaret upphör senast
vid UKM:s avsedda tidpunkt
(slutet av augusti). 
Läropliktslagen 11 §

Anordnare för grundläggande
utbildning meddelar
identifierings- och
kontaktuppgifter till
läropliktiges boendekommun. 
Läropliktslagen 11 §

UTBILDNINGSANORDNARENS HANDLEDNINGS- OCH TILLSYNSANSVAR 
UPPHÖR (LÄROPLIKTSLAGEN 11 §)

Tillsynsansvar till följd av 
sökningsskyldighet.
Läropliktslagen 11.5 §



Kommunens skyldigheter
– nya utvidgade uppgifter



Kommunens skyldigheter – nya utvidgade
uppgifter

14 §
Boendekommunens
handlednings- och
tillsynsansvar

Börjar från en anmälan till den 
läropliktiges boendekommun.

Upphör när eleven/studerande inleder
utbildningen som avses i 
läropliktslagen (4 §).

15 § Anvisande av 
studieplats

Boendekommunen har till uppgift att
två månader efter det att
handlednings- och tillsynsansvaret
börjat anvisa den läropliktige en 
studieplats om den läropliktige efter
grundläggande utbildning inte har inlett
sådan utbildning som avses i 
läropliktslagens 4 §.



Finansiering





Statsandel för kommunal basservice
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År 2022 9,7 miljoner euro, 

År 2023 10,7 miljoner euro

År 2024 11,2 miljoner euro, (ca 2 €/invånare)

År 2021

6,9 miljoner euro 
(ca 1,25 €/invånare) 

Anslaget består av

1. Förslaget i till lagen om grundläggande utbildning om intensifierad handledning. 

2. Handledning för studerande som blivit utan studieplats efter avslutad grundläggande
utbildning.

3. Handledning i övergångsskedet. 

4. Skyldigheter som stiftas i läropliktslagen till kommunen där eleven är bosatt i.
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