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Dagens innehåll
• Aktuellt inom komvux

• I förväg inkomna frågor/önskemål om info
• Aktuellt om statistik
• Statsbidrag
• Förändringar och vanliga frågor
• Övriga frågor

• Användbara länkar
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Aktuellt inom komvux

Sammanhållna
yrkesutbildningar inom
komvux - 2024

Dimensionering av
gymnasial utbildning för
bättre
kompetensförsörjning 2025
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I förväg inkomna
frågor/önskemål om
information

Fråga: En tidigare elev önskar att den kommunala vuxenutbildningen ska översätta en tidigare utfärdad

examen till engelska, systemstöd saknas för att översätta. Är det okej att hänvisa till en auktoriserad
översättningsbyrå? Finns det någon regel/riktlinje för översättningar av betygsdokument/examen?
Svar: Det är okej att hänvisa till auktoriserad översättare. De riktlinjer vi kan ge kring översättning av
betygsdokument är följande:
Om man vill få sitt betyg översatt till ett annat språk kan man vända sig till den skolan som utfärdade betyget.
Skolan har dock inte någon skyldighet att hjälpa till att översätta betyg, men en del skolor gör det ändå. Om
skolan inte kan hjälpa till kan man antingen vända sig till en auktoriserad översättare (ett register över
auktoriserade översättare finns på Kammarkollegiets webbplats) eller översätta betyget själv. Skolverket kan
inte hjälpa till att översätta betyg till andra språk, men på vår webbplats finns skoltermer på engelska och
annan användbar information om översättning av betyg som kan vara av värde:

Skoltermer på engelska finns på sidan Skolutveckling - Anordna och administrera utbildning - Administrera
utbildning - Skoltermer på engelska: www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrerautbildning/administrera-utbildning/skoltermer-pa-engelska
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Fråga:

Har kommuner ett ansvar och därtill en skyldighet att utfärda en examen/slutbetyg på en persons
begäran?
Får en kommunal vuxenutbildning neka personer som önskar få en examen/slutbetyg utfärdad? (ex, en
person läste alla sina kurser i en kommun flyttar till en ny kommun. Kan den tidigare kommunen neka till att
utfärda examen och att ansvar faller på nya hemkommunen. Om ingen har skyldighet vad händer om nya
kommunen nekar?)
Flera kommuner har det som praxis att de endast utfärdar examen/slutbetyg till sina medborgare som
dessutom ska ha läst en kurs via kommunen. Är detta okej?
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Svar:
Det framgår inte närmre av den av den tidigare förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning vem som
ska utfärda examen/slutbetyg. Men en folkhögskola kan inte utfärda slutbetyg. Det beror på att betygrätten

endast innebär en möjlighet att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg. Det omfattar inte en
möjlighet att utfärda betygsdokument som exempelvis slutbetyg. En elev som vill få slutbetyg eller examen
utfärdad kan rimligtvis i första hand vända sig till den vuxenutbildning där eleven uppfyllde kraven för
slutbetyg/examen och be dem utfärda betygsdokumentet. Men det finns ingenting som hindrar att en

annan vuxenutbildning utfärdar slutbetyget om eleven uppfyller kraven, trots att eleven inte har läst just där. Det
som stadgas är när man har rätt att få examen/slutbetyg utfärdad, inte vem som är skyldig att utfärda.
Däremot finns inget lagstöd i att som huvudman neka ett utfärdande om bestämmelserna om kraven för det är

uppfyllda. Detta är det vi kan säga i praktiken, i övrigt är det upp till huvudmannen att tolka och tillämpa de
aktuella bestämmelserna.
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Fråga:
Information kring stämplar på betygsdokument:
–

Önskan att information ges kring stämplar på betygsdokument eftersom det råder olika uppfattningar
hos kommunala vuxenutbildningar.

–

Finns det reglerat?

–

Finns det en skyldighet att stämpla betygsdokument?

–

Kan en kommun kräva att betygsdokument ska vara stämplade? (Vissa huvudmän kan t.ex. kräva att
betygen ska vara stämplade vid tex en ansökan till studier.)

–

Betygsdokument som ska användas till studier utomlands där stämplar ev. kan vara ett krav.
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Svar:
I föreskrifterna om utformning av betygsdokument finns inga krav på stämpel i någon av skolformerna. När det
gäller stämplar är detta alltså inte reglerat. Betygsdokumenten får innehålla huvudmannens eller skolenhetens
logga, men det är inte en obligatorisk del som t.ex. underskrift av rektor är. Icke-kravet på stämpel gäller
betygsdokument som utfärdas i det svenska skolsystemet.
Däremot vet vi att det i många länder finns andra formalitetskrav i översatta betygshandlingar, t.ex. krav på
stämpel.
Det finns viss information på Skolverkets webb om översättningar och där nämns även stämplar.
Det finns följande lydelse ”Examensbeviset ska innehålla ett dokumenthuvud. Dokumenthuvudet får innehålla
huvudmannens eller skolenhetens logotyp på den plats som anges i bilaga 2 eller 3” (detta exempel är från
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:9) om utformning av examensbevis från kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå. Motsvarande skrivning finns i SKOLFS 2012:8, ”Utdraget ur betygskatalogen ska innehålla ett
dokumenthuvud. Dokumenthuvudet får innehålla huvudmannens eller skolenhetens logotyp på den plats som
anges i bilaga 2.”
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Standarden SS12000:2020
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SUSA-navet
”I dagsläget hämtar inte SUSA information om komvuxutbildningar men arbete pågår.
Uppgifterna kommer hämtas från systemleverantörerna. Huvudmän kan kontakta
sina systemleverantörer för att leverera sina komvuxutbildningar till SUSA-navet med
start hösten 2022.”
”Vi jobbar med att få systemleverantörerna att leverera information om
komvuxutbildningar. Vi har börjat i liten skala med några pilotkommuner som själva
tagit initiativ till att rapportera in sina utbildningar. Framöver kommer det att finnas
flera sätt att skicka in uppgifter om utbildningar för kommunerna, dels via ITsystemleverantörerna och dels manuellt via formulär.”
För frågor, skriv till susa@skolverket.se
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Ämnesbetyg på
gymnasial nivå

Skolverkets uppdrag om ämnesbetyg
Ämnesbetyg
Förbereda för en övergång till ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på
gymnasial nivå samt komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Med utgångspunkt i
propositionen Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper (prop. 2021/22:36)
Om myndigheten bedömer att vissa förändringar behöver göras i de nationella programmens
innehåll och att det är lämpligt att göra dessa i samband med en övergång till ämnesbetyg ska
Skolverket lämna förslag på sådana justeringar.
Samråd och referensarbete med berörda aktörer.
Ändringar som rör hantverksprogrammet (påverkar estetiska programmet)
Statens skolverk ska med utgångspunkt i myndighetens hemställan angående en översyn av
hantverksprogrammet (U2021/00469) lämna förslag till åtgärder som rör hantverksprogrammet.
Samråd och referensarbete med berörda aktörer.

Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper - Regeringen.se
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Syftet med ämnesbetyg

är att eleven ska få längre tid för
att hinna fördjupa sig i ett ämne
innan det slutgiltiga betyget
sätts

läraren ges också bättre
möjligheter att bedriva
undervisning långsiktigt och
utifrån en helhetssyn
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betyget kommer bättre än idag
återspegla vad eleverna kan i
slutet av ämnet

Hur påverkas komvux?
• Utbildningen ska fortsatt utgå ifrån den enskilde elevens behov och
förutsättningar och mål – flexibiliteten kvarstår
• Eventuella delnivåer behöver även fortsättningsvis regleras i förordning om
vuxenutbildning (Skolverket har lyft behovet)
• Det kommer fortsatt vara möjligt att genomföra prövning inom komvux.
• Prövning av äldre kursbetyg möjlig fram t.o.m. 30 juni 2030

• Examen för elever som studerat i det tidigare kurssystemet – möjlighet till
blandbetyg
• Relationen mellan äldre kurser och nya ämnen och ämnesnivåer –
Skolverket förbereder för ev. beslut om ny föreskrift (motsvarandelista)
• Yrkespaketen kommer anpassas efter ämnesbetyg
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Tillämpning av de nya bestämmelserna
• De ändringar som innebär att ämnesbetyg ska införas börjar gälla den 15
juli 2022 och ska tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2025.
• Förslagen innebär alltså att de första eleverna som kommer att ges
ämnesbetyg är de elever som påbörjar sin utbildning inom kommunal
vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå eller komvux som särskild
utbildning på gymnasial nivå efter den 30 juni 2025.
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Podcast, kort film om
ämnesbetygsreformen och
remisseminarium
• https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/aktuellaforandringar-pa-gymnasial-niva/nya-amnesbetygsreformen
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Nationella yrkespaket

Arbetet med de nationella yrkespaketen
• Paketen utarbetas och förvaltas av
Skolverket.
• Nya eller reviderade paket tas fram i
samråd med nationella programråden
för yrkesutbildning på gymnasial nivå.
• Allt mer fokus på de nationella
yrkespaketen.
• Kräver att programråden är lyhörda.
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Viktiga förändringar
Gymnasial ämnesutformning
Planering och
dimensionering av utbildning
på gymnasial nivå
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Nationella sammanhållna
yrkesutbildningar
• Den 22 juni beslutade regeringen om ändring i
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
• I kapitel 2 definieras vad en sammanhållen
yrkesutbildning är.
• Den ska bestå av nationella kurser och innehålla
APL om 15 % av utbildningen.
• Skolverket får meddela föreskrifter om vilka
utbildningar som ska vara nationella.
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Nya yrkespaket
• Barberare från 1 juli 2022
• Handel och administration har 1 juli 2022 blivit
försäljning och service – nio nya yrkespaket
• Bokning, samt bokning och bokning och försäljning
reviderades under september – kursen Telefon och
internetservice 1 har upphört och ersatts av kursen
Information och kommunikation 1
• Två nya yrkespaket kommer publiceras i oktober:
- Plåtsvetsare 1400 poäng
- Rörsvetsre 1400 poäng
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Koder för yrkespaket
• Koden har 6 bokstäver
• De två första bokstäverna visar vilket huvudsakligt yrkesområde/program
paketet tillhör
• Den tredje bokstaven är ett X för att markera att det handlar om yrkespaket
• Den fjärde och femte bokstaven är ”ordningsnummer”, AA-ZZ, för att kunna
skilja olika paket åt (i de nationella paketen börjar vi med AA för första
paketet, AB för andra etc)
• Den sjätte bokstaven visar om det är ett nationellt eller regionalt paket
genom ett N eller ett R
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Koder för yrkespaket, forts.
• Skolverket tar fram koder till de nationella yrkespaketen
• Kommunerna tar fram koder till de regionala paketen efter samma givna system
• Två exempel:

BAXAAN
N = nationellt
BA = paket
paket
inom byggoch
AA = det första i serien
anläggning

INXACR
R = regionalt
paket

IN = paket
inom
industriAC = det tredje i serien
teknik
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Yrkespaket Komvux på gymnasial nivå
Yrkesområde (gyprogramförkortning)

Yrkespaket/
platshållare
(alltid X)

Ordningstal
(AA, AB…)

Nationellt/
regionalt
(N eller R)

BAXAAN
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Yrkespaket Komvux som särskild utb
Yrkesområde (gysärprogramförkortning)

Yrkespaket/
platshållare
(alltid Y)

Ordningstal
(AA, AB…)

Nationellt/
regionalt
(N eller R)?

AHYAAN
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När förändras koder inom yrkespaket?
•

•

➢
➢
➢

➢
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Koder på skolverket.se
Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning på skolverket.se

I ”Koder för yrkespaket” finns en
lista på alla nationella yrkespaket
och en förklaring till koderna för
dessa.
I denna excel-fil finns listor med
✓ Alla yrkespaket och koder
✓ Datum när respektive paket först togs
fram och när det senast reviderades

✓ Flikar med samtliga paket och vilka
kurser som ingår i paketen
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Koder på skolverket.se
Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning på skolverket.se

På denna sida finns många
dokument med koder samlade.
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Koder på skolverket.se
Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning på skolverket.se

I dokumentet ”Förklaring till
Skolverkets kodsystem” finns
information om och förklaringar
till alla koder inom komvux och
gymnasieskolan.
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Koder på skolverket.se
Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning på skolverket.se

I dokumentet ”Koder
för komvux” finns alla
koder som är specifika
för komvux samlade i
en excel-fil.
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Bilagan till sammanhållen yrkesutbildning
•

•

•
•
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Aktuellt om statistik

Aktuellt från statistikenheterna
• I och med att propositionen ”Stärkt elevhälsa och utbildning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning” blivit beslutad av riksdagen kommer dagens tre
utbildningsnivåer i komvux som särskild utbildning att bli två från och med hösten
2023.
– Det innebär att ni från och med 2 juli 2023 bara kommer att rapportera in underlag
till statistik på två nivåer, inte tre som det har varit hittills.
• Från och med januari 2023 tar Skolverket över insamling till och förvaltning av
skolenhetsregistret från Statistikmyndigheten SCB. Precis som nu kommer det gå
att uppdatera informationen om era skolenheter i en e-tjänst. Du som är
uppgiftslämnare eller kontaktperson för skolenhetsregistret idag kommer att få mer
information om detta och hur du loggar in i den nya e-tjänsten längre fram.

Statsbidrag

På gång inom Skolverkets
statsbidragsenhet
• Planering av redovisning 2022

• Planering av ansökan 2024
• Utveckla kommunikationen via webbsidorna
• Löpande EU-rapportering

Sida 38

Huvudsakliga synpunkter som inkom i
redovisningen 2021
• Otydligt varför vissa uppgifter tas in i ansökan
• Tidigare information om vad som ska samlas in i redovisningen
• Administrativt tungt att rapportera till Skolverket
• Svårt med excelhantering – planeras webbformulär?
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Ansökan och redovisning
• Uppgifter som samlas in i ansökan styrs i hög grad av förordning
(2016:937)
• Uppgifter som samlas in i redovisningen används till att
- beräkna hur mycket statsbidrag som nyttjats
- kontrollera dubbelredovisade elever mellan kommuner och bidrag
- kontrollera vissa villkor, exempelvis villkor kring orienteringskurser
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Förändringar och
vanliga frågor

Här kan du läsa mer om komvuxarbete och
komvuxbevis

Komvuxbevis

Den 1 juli 2021 infördes ett komvuxbevis inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Komvuxbevis ska
alltså utfärdas för den som har avslutat komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Komvuxbevis (4 kap.20 a § i förordningen om vuxenutbildning)
Beviset ska innehålla uppgifter om utbildning inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial
nivå. Beviset kan även innehålla uppgifter om utbildning inom gymnasiesärskolan. Av komvuxbeviset ska det framgå
1. om utbildningen huvudsakligen motsvarar ett fullständigt program i gymnasiesärskolan och vilket program som
utbildningen i så fall huvudsakligen motsvarar,

2. vilka kurser som beviset avser, hur många gymnasiesärskolepoäng som varje kurs har omfattat och vilket betyg
personen har fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat sättas enligt 18 kap. 26 § eller 20 kap. 39 § skollagen
(2010:800) eller om intyg har utfärdats, och
3. om personen har genomfört ett komvuxarbete eller ett gymnasiesärskolearbete med betyget E, vad arbetet i så fall
har innehållit och, om personen begär det, hur han eller hon har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för arbetet.

Om personen har genomfört arbetsplatsförlagt lärande, ska omfattningen av lärandet också framgå av komvuxbeviset.
Vidare ska det framgå vilken eller vilka arbetsplatser som lärandet har genomförts på och vilka arbetsuppgifter som
personen har utfört där. Om personen begär det, ska beviset även innehålla en bedömning av hur han eller hon har
genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för det arbetsplatsförlagda lärandet.
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Komvux som särskild utbildning byter namn
Från och med den 2 juli 2023 kommer
komvux som särskild utbildning att heta
Kommunal vuxenutbildning som
anpassad utbildning

Ordet utvecklingsstörning ersätts med
intellektuell funktionsnedsättning i alla
författningar
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Kan man kombinera studier inom
komvux olika skolformsdelar
hursomhelst?

JA!
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning

som särskild utbildning ska utformas så att den enskildes studier inom någon av dessa delar av den
kommunala vuxenutbildningen kan kombineras med studier inom den kommunala
vuxenutbildningens andra delar.
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Kontinuerlig
utbildning
Här kan du läsa mer om hur man kan
tänka kring kontinuerlig utbildning
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Frågor?
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Användbara länkar
• Fråga Skolverket

• Skolverkets koder för dokumentation av utbildning
• Mall för ISP
• E-post statsbidrag regionalt yrkesvux
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