
 

 

 

Umeå kommun 2021-11-23 

Information om dispensansökan till vuxenutbildningen i Umeå  

Behörig till vuxenutbildning på gymnasial nivå 
En vuxen är behörig att delta i vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med andra 
kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år och: 

1. Är bosatt i landet. 
2. Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. 
3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
4. I övrigt uppfyller förskrivna villkor. 

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan. Om personen har slutfört utbildning på 
ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning. Och uppfyller övriga 
behörighetsvillkor. Slutförd utbildning på nationellt program, innebär avslutad utbildning med 
utfärdat examensbevis eller studiebevis. 

Särskilda skäl för dispens till vuxenutbildningen 
Bestämmelsen att en person kan börja läsa tidigare än vid 20 års ålder finns i 3 kap. 2§ förordning om 
vuxenutbildning (2011:1108): ”Behörig att tas emot till kommunal vuxenutbildning och särskild 
utbildning för vuxna är också den som är yngre än det som anges i 20 kap. 11 § första stycket eller 20 
§ första stycket respektive 21 kap. 11 § första stycket eller 16 § första stycket skollagen (2010:800), 
om det med hänsyn till den sökandes personliga förhållanden finns särskilda skäl”.  

Huvudmannen (av kommunen utsedd tjänsteman) ska pröva om det finns särskilda skäl, i varje 
enskilt ärende, utifrån bestämmelsen ovan. De exempel som anges i bestämmelsens förarbeten är 
”… i det fall en 19-åring påbörjar studier på gymnasial nivå. Det kan också vara fråga om ungdomar 
som redan bildat familj eller på annat sätt redan tagit ett stort och avgörande steg in i vuxenvärlden 
och därför har lite gemensamt med ungdomar i 16-årsåldern som påbörjar sina studier i 
gymnasieskolan. I sådana fall ska hela utbildningen kunna ske inom den gymnasiala 
vuxenutbildningen”.  

Ansökan sker via blankett för dispensansökan med bilagor: 
1. Ansökan till vuxenutbildning  
2. Tidigare betyg  

Ansökan skickas till  
Centrum för vuxenutbildning, Antagningen 
Umeå kommun 
901 84 Umeå 

Övriga kontaktuppgifter 
Besöksadress: Sveagatan 8 
Tel 090-16 54 30 
antagningkomvux@umea.se 
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