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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2011:1108) om 
vuxenutbildning 

Utfärdad den 13 augusti 2020 

Regeringen föreskriver att 1 kap. 4 § och 6 kap. 8 § förordningen 

(2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

4 §1     I de fall kommunal vuxenutbildning anordnas på entreprenad enligt 

23 kap. 8 § skollagen (2010:800) får den myndighetsutövning som hör till 

rektorns uppgifter endast överlämnas till en enskild entreprenör om entre-

prenören har fått ett tillstånd enligt 6 kap. 1 § för motsvarande utbildning. 

Rektorns uppgifter enligt 2 kap. 10 § får dock inte överlämnas till entrepre-

nören. 

Även om myndighetsutövning överlämnats enligt första stycket när det 

gäller kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå 

har en kommun eller en region sådan uppgiftsskyldighet som avses i 6 kap. 

9–11 §§ studiestödsförordningen (2000:655). 

6 kap. 

8 §2     Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser. 

Föreskrifterna i 2 kap. 1, 2 och 8 §§, 16 § andra och tredje styckena samt 

17–19 och 21–23 §§ om kommunal vuxenutbildning ska tillämpas för mot-

svarande utbildning enligt detta kapitel, med undantag av bestämmelserna 

om gymnasiearbete och gymnasiesärskolearbete. Detta gäller även sådana 

föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 2 kap. 17 §. 

Kurserna får delas upp i delkurser om det är fråga om kommunal vuxenut-

bildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller om det är fråga om 

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning som anordnas på entre-

prenad enligt 23 kap. 8 § skollagen (2010:800). 

1. Denna förordning träder i kraft den 15 september 2020.

2. Förordningen tillämpas första gången på utbildning och annan verk-

samhet som påbörjas efter den 30 juni 2021. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 

Angela Öst 

(Utbildningsdepartementet) 

1 Senaste lydelse 2020:461. 
2 Senaste lydelse 2020:461. 
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