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Förslag om tid för rapportering 
av slutbetyg och slutantagning  
 
Förslag till beslut 
Utbildningsgruppen föreslås besluta  
 
att fastställa tid för slutantagning och när rapportering av slutbetyg ska ske till 
regionens gymnasieantagning, för komplettering av bilaga 3 till 
samverkansavtal för gymnasieskola 2023/2024 – 2026/2027, i enlighet med 
presenterat förslag.  

Förslagen komplettering till bilaga 3: 

Sista dag att rapportera slutbetyg från avlämnande grund- och gymnasieskola 
inom Göteborgsregionen till GR:s Gymnasieantagning förläggs till en utav 
dagarna under andra hela arbetsveckan i juni.  
 
I planeringen bör avlämnande grundskola i möjligaste mån verka för att 
betygskompletteringar som tillkommer vid lovskola inkommer till 
Gymnasieantagningen inför slutantagningen. Om behörighetskomplettering 
vid lovskola sker efter sista dag för betygsrapportering rapporteras betyget till 
Gymnasieantagningen efter slutantagningen och elev prövas på sitt nya betyg 
vid reservantagningen. 
 
Slutantagningen förläggs till dag sista veckan i juni.  
 
Utbildningschefsnätverket behandlade frågan vid möte den 11 november. 

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningschefsnätverket har framfört önskemål om att fastställa tid för när 
rapportering av slutbetyg årligen ska ske av avlämnande skola, för sökande 
elever från grundskolor och gymnasieskolor med introduktionsprogram inom 
Göteborgsregionen. Detta för att underlätta långsiktig planering för 
avlämnande skolor inom Göteborgsregionen. Då tidpunkt för när slutbetygen 
rapporteras in för sökande elever påverkar när slutantagningen kan 
genomföras innebär ett fastställande av tidpunkt för betygsrapporteringen även 
ett fastställande av tid för slutlig antagning till gymnasieskola inom 
Göteborgsregionen. Av detta skäl föreslås en komplettering till bilaga 3 i 
samverkansavtalet för gymnasieskola som specificerar när 
betygsrapporteringen ska ske och när slutantagningen ska genomföras. 
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Kompletteringen publiceras i antagningssystemet så att berörda 
betygsrapportörer informeras. 

Beslutsunderlag 
• Bilaga 3 till samverkansavtal för gymnasieskola – Tidsplan för 

antagningen till gymnasieskola 

• Tidsplan antagningen till gymnasieskola 2023 

Bakgrund och syfte 
En förutsättning för att upprätthålla regiongemensam gymnasieantagning är att det 
finns en på förhand upprättad och kommunicerad tidsplan för antagningen till 
gymnasieskola. Tidsplan för gymnasieantagningen är ett viktigt planeringsunderlag 
för samtliga involverade parter i antagningsarbetet. Det är många beslut som ska 
fattas av avlämnande- och mottagande skola och av beslutsfattare hos huvudman för 
att antagningen ska kunna genomföras. Med en tidsplan som är beslutad i god tid 
och som är väl kommunicerad kan samtliga berörda parter tillse att underlag är på 
plats och att beslut är fattade i tid för genomförande av antagning.  

Gymnasieantagningen tar årligen fram ett förslag till tidsplan för arbetet med 
antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen inför kommande antagningsår. 
Förslaget följer den lagstiftning som reglerar preliminär antagning och genomförande 
av slutlig antagning (Gymnasieförordningen 7 kap 7 §). Förslaget utgår även ifrån de 
av Sveriges Kommuner och Regioners framtagna nationella rekommendationer samt 
ifrån regionala överenskommelser och beslut. Det senare redovisas i 
samverkansavtalet för gymnasieskola med bilagor. Föreslagen tidsplan för 
kommande antagningsår redovisas Utbildningschefsnätverket för bedömning och 
beslutas i Utbildningsgruppen.  

Till det av kommunerna beslutade samverkansavtalet för gymnasieskola 
2023/2024 – 2026/2027 ligger bilaga 3 som rör överenskommelser kring 
tidsplanen för antagningen till gymnasieskola inom Göteborgsregionen. I 
nuvarande avtal anges följande i bilaga 3 om rapportering av slutbetyg: 
”Rapportering av slutbetyg från avlämnande skola förläggs i förhållande till när 
slutlig antagning sker. I planeringen bör man i möjligaste mån verka för att 
betygskompletteringar som tillkommer vid lovskola kan komma med inför 
slutantagningen. Om behörighetskomplettering vid lovskola sker efter sista dag 
för betygsrapportering rapporteras betyget till Gymnasieantagningen efter 
slutantagningen och elev prövas på sitt nya betyg vid reservantagningen.” 
 
Till följd av pandemin ändrades tidsplanen 2021 för att möjliggöra senare 
rapportering av slutbetyg. Förändringen gav att även slutantagningen 2021 fick 
senareläggas. Utvärdering efter antagningen till gymnasieskola 2021 visade att 
senareläggningen i flera delar påverkat positivt för sökande elever och i arbetet 
med betygsrapporteringen, varför motsvarande senareläggning föreslogs och 
beslutades även för antagningen till gymnasieskola 2022.  
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I läsårsplaneringen som görs av regionens skolhuvudmän och skolor behöver 
hänsyn tas till planeringen av antagningen till gymnasieskola. 
De sena ändringarna av tidsplanen för antagning till gymnasieskola 2021 
respektive 2022 har givit upphov till en osäkerhet för regionens huvudmän och 
skolor i sin läsårsplanering.  Av detta skäl föreslås en komplettering till bilaga 3 
som specificerar när betygsrapporteringen ska ske. Kompletteringen publiceras 
i antagningssystemet så att berörda betygsrapportörer informeras. 
 
Då tidpunkt för när slutbetygen rapporteras in för sökande elever påverkar när 
slutantagningen kan genomföras innebär ett fastställande av tidpunkt för 
betygsrapporteringen även ett fastställande av tid för slutlig antagning till 
gymnasieskola inom Göteborgsregionen. Även detta behöver kompletteras 
bilaga 3 till samverkansavtalet för gymnasieskola 2023/2024 – 2026/2027.  

Bedömning 
GR:s Gymnasieantagning ställer sig positiv till att fastställa tid för rapportering 
av slutbetyg och slutantagning på längre sikt eftersom god framförhållning 
förenklar planeringen av de aktiviteter som ingår i antagningen till 
gymnasieskolan. Önskvärt är att regionens avlämnande- och mottagande 
skolor kan använda de överenskomna tidpunkterna för aktiviteter inom 
antagningsarbetet i sin planering.  
 
Överenskommelse kring tidsplanen motverkar även sena ändringar av 
tidsplanen. Sena ändringar av tidsplanen bör om möjligt undvikas eftersom det 
ger påverkan på när andra för antagningen viktiga händelser infaller, när 
beslutsfattande kopplat till antagningen skall ske och när de arbetsuppgifter 
som är viktiga för antagningen behöver genomföras på regionens skolor, hos 
kommuner/skolhuvudmän samt för Gymnasieantagningen.  
 
Av ovanstående skäl gör Gymnasieantagningen bedömningen att en på förhand 
överenskommen tid för rapportering av slutbetyg och slutantagning är till stöd.  

Fredrik Zeybrandt  
Utbildningschef 
 
Sabina Svahn  
Enhetschef 

Skickas till 
Kompletteringen publiceras på GR:s webbplats som bilaga till huvudavtalet 
samt i antagningssystemet så att berörda betygsrapportörer informeras. 
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