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Information till dig som saknar kurser att söka i Solnas 
kurskatalog på webben och vill söka till annan kommun 
 
Kontrollera att den kurs du vill söka finns i kurskatalogen på https://vux.solna.se/student/ 
Sök i så fall kursen/utbildningen där.   
 
Söka kurs i en annan kommun än Solna 
Om du inte hittar eller saknar likvärdig kurs/utbildning i Solnas utbud kan du göra en ansökan via en 
annan kommun. Följ anvisningarna som följer:  
För gymnasiala kurser måste ansökan göras senast 8 veckor innan önskad kursstart.  
För kurser på grundläggande nivå är motsvarande tid 3 veckor. 
Har ansökningstiden gått ut för önskat startdatum får du göra ansökan till ett senare starttillfälle. 
 

Om du önskar studera någon annanstans än i din hemkommun:  
Gör ansökan på den aktuella kommunens webbsida eller fyll i kommunens ansökningsblankett för 
vuxenutbildning. Kontrollera vilka förkunskapskrav som ställs och att du uppfyller de angivna kraven.  
 
Kom ihåg: 

 ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld 
 vid webb-ansökan - skriv ut ansökan 
 bifoga information om utbildningen till ansökan. Samtliga kurser/kurspaket du vill söka måste 

anges med kursnamn och kurskoder för varje enskild kurs (se vuxenutbildningens hemsida i den 
aktuella kommunen eller kontakta vuxenutbildningen i den kommun du söker till). 

 bifoga ett personligt brev med en motivering om varför du söker utbildningen.  
 bifoga kopior på tidigare betyg/intyg (gäller även om du studerar/studerat inom vuxenutbildningen 

i Solna).  
 bifoga intyg om du ska arbeta eller studera på sökt ort 

Beslut tas utifrån de handlingar du bifogar din ansökan och därför är det viktigt att den är 
komplett enligt ovanstående punkter!  
Lämna/skicka din ansökan med alla handlingar till Solna Vuxenutbildning. 

 
Vad händer när du gjort en ansökan 
Solna Vuxenutbildning beslutar om utbildningen beviljas eller inte. 
Vid avslag informeras du om det av Solna Vuxenutbildning via brev. 
Vid beviljande av Solna Vuxenutbildning skickas din ansökan med alla bilagor till kommunen du sökt till. 
Kommunen i sin tur fattar beslut om du blir mottagen/intagen till utbildningen eller inte. 
 
Vuxenutbildningen i den kommun du sökt till skickar sen antagningsbesked till dig. Du får alltså inget 
antagningsbesked från Solna Vuxenutbildning. 
För eventuella ytterligare frågor som rör utbildningen ska du vända dig till den kommun /skola du söker 
till. 
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Tillägg 
Även om utbildningen du vill läsa inte finns i Solna stads kursutbud finns det inte skyldighet för 
kommunen att bevilja den. Orsaken kan vara att det saknas ekonomiska förutsättningar att bevilja alla 
ansökningar och en prioritering görs då. 
Du kan läsa mer om behörighet till kommunal vuxenutbildning i skollagen 2010:800 20 kap 20§ samt i 
förordning om vuxenutbildning (2011:1108). För intagna i kriminalvårdsanstalt se skollagen 2010:800 24 
kap 10§.   
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