
1 

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

 
1

 2
 3

 4
 5

 6
 7

 8
 9

 0
 

Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i skollagen (2010:800) 

Utfärdad den 10 februari 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 

dels att 20 kap. 1 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 20 kap. 3 a, 4 a, 33 a och 

33 b §§, och närmast före 20 kap. 33 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

20 kap. 

1 §2    I detta kapitel finns  

– allmänna bestämmelser (2–9 §§),

– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande 

nivå (10–15 §§),  

– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och

kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå 

(16–23 §§),  

– bestämmelser om kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

(24–33 §§), 

– bestämmelser om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invand-

rare (33 a och 33 b §§), 

– bestämmelser om betyg (34–41 a §§),

– bestämmelser om validering (42 och 43 §§), och

– bestämmelser om intyg (44 och 45 §§).

3 a §    I den kommunala vuxenutbildningen ska kommunerna tillhandahålla 

en sammanhållen utbildning för sådana nyanlända som tar del av insatser 

som avses i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa 

nyanlända invandrare och som på grund av kort utbildning inte bedöms 

kunna matchas mot arbete under tiden för insatserna. 

4 a §    Den sammanhållna utbildning som kommunerna enligt 3 a § ska till-

handahålla för vissa nyanlända invandrare syftar till att i strukturerad form 

ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare 

eller etablera sig på arbetsmarknaden. 

1 Prop. 2021/22:51, bet. 2021/22:UbU9, rskr. 2021/22:146. 
2 Senaste lydelse 2020:446. 
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Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare  

33 a §    Den sammanhållna utbildning som kommunerna enligt 3 a § ska 

tillhandahålla för vissa nyanlända invandrare ska i genomsnitt under en fyra-

veckorsperiod omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan. 

33 b §    Den sammanhållna utbildningen ska följa en plan som beslutas av 

hemkommunen. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildning-

ens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 

För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan enligt 8 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 

Torbjörn Malm 

(Utbildningsdepartementet) 
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