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Riktlinjer för prövning av fri kvot 

Nationella riktlinjer  

Regelverket kring fri kvot regleras i Gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap 3 §:  

Enligt förordningen skall huvudmannen avsätta ett begränsat antal platser (fri kvot) 

för dem som:  

1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga 
sökande, eller 

2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan 

jämföras med betygen från grundskolan.  

Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska 

elever som avses i 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) söker till en utbildning. 

Det är huvudmannen, dvs. barn- och utbildningsnämnden i Marks kommun, som 

beslutar om antalet platser som ska avsättas till fri kvot. Det är barn- och 

utbildningsförvaltningen i Marks kommun som beslutar om antalet platser som ska 
avsättas för dem som uppfyller kraven under punkt 1 eller punkt 2.  

Vilka skäl ska föreligga för ansökan om prövning i fri kvot?  

I Marks kommun har barn- och utbildningsnämnden beslutat att sökande som har  

• medicinska och/eller sociala skäl som tillfälligt påverkat betygen i negativ 
riktning och/eller ett 

• begränsat studie- och yrkesval på grund av funktionsnedsättning  

kan ansöka om prövning i fri kvot för att bli antagen till ett nationellt 
gymnasieprogram på Marks Gymnasieskola.  

Betygskrav  

För att bli antagen till ett nationellt program via fri kvot krävs att den sökande har 

lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt 
därutöver lägst betyget E i följande antal ämnen för:  

• Yrkesprogram – minst fem ämnen till, dvs. åtta ämnen totalt. 
• Högskoleförberedande program – minst nio ämnen till, dvs. tolv ämnen 

totalt. 

För humanistiska-, samhällsvetenskapliga- och ekonomiprogrammet ska fyra av 
de ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara geografi, historia, 

samhällskunskap och religion.  

För naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet ska tre av de 
ytterligare nio behörighetsgivande ämnena vara biologi, fysik och kemi.  

För estetiska programmet är det nio valfria ämnen utöver svenska/svenska som 
andraspråk, engelska och matematik som krävs för att kunna prövas i fri kvot. 
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När kan en sökande ansöka om fri kvot utifrån medicinska 
och/eller sociala skäl? 

Vad avses med medicinska skäl?  

När den sökandes studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av sjukdom, skada eller 
funktionshinder kan medicinska skäl föreligga.  

De medicinska skälen ska intygas av behandlande läkare. I intyget skall det framgå hur 
länge medicinska skäl förelegat, aktuell diagnos, eventuell behandling samt på vilket 
sätt sjukdomen/skadan/funktionshindret försämrat elevens studieförmåga.  

Neuropsykiatriska diagnoser så som t.ex. ADHD, Tourettes, tvångssyndrom (OCD), 
diagnos inom autismspektrum (Asperger), dyslexi, dyskalkyli eller allmänna läs- och 
skrivsvårigheter betraktas inte som medicinska skäl, då dessa inte är av tillfällig 
karaktär.  

Vad avses med sociala skäl?  

När sökandes studieförmåga tillfälligt försämrats på grund av förhållanden i familjen så 
som föräldrars separation, relationsproblem, kris, missbruk, kriminalitet, sjukdom, 
dödsfall i familjen, i släkten eller hos närstående. Egen problematik kan också ligga till 
grund, såsom relationsproblem, mobbning, missbruk, kriminalitet, brottsoffer, trauma 
eller problem med den egna identiteten.  

De sociala skälen ska styrkas med intyg skrivet av t.ex. socialsekreterare, skolkurator, 
behandlingsansvarig personal eller motsvarande. Av intyget ska framgå hur länge 
sociala skäl förelegat, eventuell behandling/stödinsats och på vilket sätt angiven 
problematik påverkat betygen i negativ riktning.  

Krav på att elevens medicinska och/eller sociala skäl har förbättrats  

För att kunna erhålla en utbildningsplats via fri kvot krävs att den sökandes 
medicinska och/eller sociala skäl har förbättrats i sådan omfattning att den 
sökande sannolikt klarar av sökt gymnasieprogram.  

Vad krävs för att individuell behovsprövning och bedömning i fri kvot ska 
kunna göras?  

För att en individuell behovsprövning och bedömning i fri kvot ska vara möjlig att 
göra behöver en ansökan lämnas in med följande innehåll:  

Elev och vårdnadshavare  

Beskriv utifrån vilka skäl elevens gymnasieansökan ska prövas i fri kvot, t.ex. ev. 
diagnos, beskrivning av hur det påverkat elevens studiesituation i negativ 
riktning, under vilken tidsperiod elevens studier påverkats, vilket stöd och vilken 
behandling eleven har fått, ev. förväntat fortsatt stöd och/eller förväntad 
behandling.  

Vårdnadshavare ska styrka sin beskrivning med intyg/yttrande från t.ex. läkare, 
socialsekreterare, kurator eller annan stöd/behandlande profession och yttrande från 
skolan kring huruvida eleven bedöms ha förmåga att klara av studierna på sökt 
program.  

Elev och skolpersonal  

Beskriv hur elevens studiesituation har påverkats i negativ riktning av ovan nämna skäl 
och under vilken tidsperiod. Beskriv vilket stöd eleven har fått i skolan och under vilken 
tid. Beskriv skolans bedömning av huruvida eleven under andra omständigheter/enligt 
tidigare förhållanden skulle uppnått det meritvärde som krävs för att komma in på sökt 
nationellt program. Beskriv, i förekommande fall, hur elevens medicinska och/eller 
sociala situation har förbättrats i sådan omfattning att eleven sannolikt klarar studierna 
på sökt program.  
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Om behov föreligger av särskilt stöd och/eller miljöanpassning på gymnasiet; 
beskriv förväntat stöd. Beskriv även det sökta programmets lämplighet genom att 
formulera fördelar och nackdelar.  

När kan en ansökan göras utifrån att den sökande kommer från skolenheter 
vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från 
grundskolan? 

När den sökande har en grundskoleutbildning från ett annat land kan det finnas 
skäl att bevilja en ansökan om fri kvot. Detta gäller om betyg eller omdömen från 
den berörda skolenheten inte utan vidare kan jämföras med betygen från 
grundskolan och den sökande har sådana kunskaper som krävs för att vara 
behörig till ett nationellt gymnasieprogram.  

Den sökandes grundskoleutbildning från ett annat land ska styrkas med kopia av betyg 
eller intyg och en översättning av betyget eller intyget ska bifogas ansökan. Ett intyg 
skrivet av lärare som har undervisat den sökande i Sverige ska lämnas. Av intyget ska 
det framgå hur länge läraren har undervisat den sökande, vilka kunskaper den sökande 
har visat och på vilket sätt den sökande har förutsättningar att slutföra det nationella 
gymnasieprogram den sökande har ansökt till.  

Beredningsgrupp för fri kvot bereder ärendena och lämnar 
bedömningsförslag  

För att åstadkomma en så likvärdig bedömning som möjligt bereds ärendet i 
beredningsgruppen för fri kvot. Denna grupp består av personal med olika 
kompetenser, såsom skolsköterska, psykolog, studie- och yrkesvägledare samt 
personal med erfarenhet av socialt arbete och specialpedagogik.  

Ansökan om prövning i fri kvot blir en allmän handling  

I och med att ansökan registreras hos Antagningsenheten Sjuhärad blir den en 
allmän handling, vilket innebär att även de handlingar som bifogas blir det.  

Information ska lämnas till Marks Gymnasieskola  

I de fall en elev har behov av särskilt stöd och/eller miljöanpassning på gymnasiet 
upprättas ett överföringsdokument av mentor tillsammans med eleven, 
vårdnadshavaren och ev. annan berörd personal. Rektor på grundskolan ansvarar 
för att överföringsdokumentet och adekvat information lämnas över till 
mottagande rektor på Marks Gymnasieskola. 
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Ansökan med bilagor skickas till Antagningsenheten Sjuhärad  

Antagningsenheten Sjuhärad 
Utbildningsförvaltningen 

501 80 BORÅS 

Ansökan ska vara Antagningsenheten Sjuhärad tillhanda senast den 1 mars och vid ny- 
eller omval senast 15 maj. Antagningsenheten Sjuhärad skickar därefter handlingarna 
vidare till barn- och utbildningsnämnden i Marks kommun för prövning. 

Blankett för ansökan  

På gymnasievalsjuharad.se under menyfliken blanketter hittar du ansökningsblanketten 
för ansökan om fri kvot. Blanketten bifogas även dessa riktlinjer. Den som ansöker om 
prövning i fri kvot ansvarar dock för att den bifogade blanketten överensstämmer med 
blanketten under menyfliken blanketter på gymnasievalsjuharad.se. 

Vid frågor, kontakta studie- och yrkesvägledare, vilkas kontaktinformation du hittar på 
gymnasievalsjuharad.se under menyfliken kontakt. 

Beskrivning av processen  

1. Beslut att ansöka om prövning i fri kvot tas av den sökande och/eller 

vårdnadshavare.  

2. Den sökande och/eller vårdnadshavare fyller i ansökan i enlighet med 

ovanstående riktlinjer. Den sökande skriver under ansökan. 

3. Den sökande och vårdnadshavare informeras om att ansökan blir en 

allmän handling. 

4. Underlag och intyg tas fram av den sökande och/eller vårdnadshavare. 

Dessa skall bifogas ansökan.  

5. Ansökan med bilagor för prövning i fri kvot skickas per post före den 1 

mars till Antagningsenheten Sjuhärad för registrering. 

6. Vid ny- och omval ska ansökan med bilagor vara Antagningsenheten 

Sjuhärad tillhanda senast 15 maj. 

7. Antagningsenheten Sjuhärad skickar handlingarna till barn- och 

utbildningsförvaltningen i Marks kommun för beredning av ärendet. 

8. Individuell behovsprövning görs av beredningsgruppen för fri kvot. 

9. Barn- och utbildningsnämnden, eller den som på delegation av barn- och 

utbildningsnämnden äger rätt att fatta beslut i ärendet, beslutar om bifall 

eller avslag på inkomna ansökningar om utbildningsplats via fri kvot. 

10. Besluten om prövning via fri kvot till nationella gymnasieprogram vid Marks 

Gymnasieskola skickas av barn- och utbildningsnämnden i Marks kommun 

till Antagningsenheten Sjuhärad senast den 15 juni. 

11. Via det slutgiltiga antagningsbeskedet som Antagningsenheten Sjuhärad 

skickar ut senast 1 juli får elev och vårdnadshavare besked om erhållen 

utbildningsplats via Antagningsenhet Sjuhärads webbsök.  

12. Den sökande svarar på antagningsbeskedet senast 21 juli. 

13. Reservantagning sker mellan 28 augusti och 30 september. 

http://gymnasievalsjuharad.se/wp-content/multiverso-files/1_5739dcfeb194a/Prövning_fri_kvot_151020-1.pdf
http://gymnasievalsjuharad.se/wp-content/multiverso-files/1_5739dcfeb194a/Prövning_fri_kvot_151020-1.pdf
http://gymnasievalsjuharad.se/kontakt/


ANSÖKAN om prövning i fri kvot
(Gymnasieförordningen 7 kap. 3§)

Ett begränsat antal platser ska avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde 
framför de övriga sökande, eller kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan 
jämföras med betygen från grundskolan.

Behörighetskrav för nationellt program måste vara uppfyllda enligt Skollagen 15 kap. 5-6§, 16 kap. 29-34§ och 
gymnasieförord. 7 kap. 1§. En samlad bedömning görs av mottagande huvudman av den sökandes meriter och 
skäl. Beslut om prövning i fri kvot kan inte överklagas. 

En blankett ska fyllas i per sökt utbildning.

Förnamn Efternamn Personnummer

Skola Klass Telefon (även riktnummer)

Sökt utbildning Sökt gymnasieskola Kontaktperson på nuvarande skola

Fri kvot söks för
                                                                                          

Medicinska eller sociala skäl (särskilda omständigheter)

Betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskola

Skäl för ansökan om prövning i fri kvot:

Underlag som ska lämnas med ansökan om fri kvot:
• Personligt brev från elev med en beskrivning av vilka skäl som finns och hur dessa har försämrat elevens 

studieförmåga (vid medicinska och sociala skäl).
• Intyg från exempelvis läkare, psykolog, socialtjänst (vid medicinska eller sociala skäl).
• Intyg från exempelvis rektor, lärare, elevhälsoteam eller studie- och yrkesvägledare.
• Översatt utländskt slutbetyg från grundskolan (vid betyg från annan skola).

Datum och elevens underskrift Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

Beslut av huvudmannen för sökt utbildning
Gäller för fri kvot
 

      
                    
                           
                                                               

Datum och underskrift Namnförtydligande

Telefon (även riktnummer)

Blanketten skickas i samband med ansökan till gymnasiet till Antagningsenheten Sjuhärad.

Samtliga utbildningar Val 1 Val 2 Val 3 Val 4

Samtliga utbildningar Val 1 Val 2 Val 3 Val 4

Ansökan beviljas

Ansökan avslås

Motivering vid avslag  

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Postadress
Antagningsenheten Sjuhärad
Utbildningsförvaltningen 
501 80 Borås 

Besöksadress
Stora Brogatan 45
Borås

Telefon
033-35 77 70
033-35 77 85
033-35 77 66

E-post
gymnasieantagningen@boras.se
Fax
033-35 34 33
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