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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning
dels att nuvarande 2 kap. 28 § ska betecknas 2 kap. 30 §,
dels att 2 kap. 27 §, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 7 § och 6 kap. 8 och 16 §§
ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 5 och 6 §§, 2 kap. 10 a,
10 b, 28 och 29 §§ och 4 kap. 5 a §, och närmast före 1 kap. 5 § och 2 kap.
10 a § nya rubriker av följande lydelse,
dels att det närmast före 1 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda
”Förordningens innehåll”,
dels att det närmast före 1 kap. 2 § ska införas en ny rubrik som ska lyda
”Uttryck i förordningen”,
dels att det närmast före 1 kap. 3 § ska införas en ny rubrik som ska lyda
”Utformning av kommunal vuxenutbildning”,
dels att det närmast före 1 kap. 4 § ska införas en ny rubrik som ska lyda
”Rektorns myndighetsutövning vid entreprenad”.

1 kap.
Undantag från krav på samverkan mellan kommuner i utbildning på
gymnasial nivå
5 § I 2 kap. 2 a § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om att varje
kommun ska samverka med minst två andra kommuner om vissa uppgifter
i kommunal vuxenutbildning och att sådan samverkan ska ske genom ett
avtal (primärt samverkansavtal). En kommun får dock ingå ett primärt samverkansavtal med endast en annan kommun, om erbjudande av utbildning i
ett avtal som omfattar minst tre kommuner skulle innebära att en väsentlig
andel av de personer som ska ta del av utbildningarna får en resväg med
allmänna kommunikationer mellan hemorten och utbildningsorten som
normalt är mer än två timmar i vardera riktningen. De båda kommuner som
har ingått ett sådant avtal bildar ett primärt samverkansområde.
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6 § Kravet på att samverka med minst två andra kommuner enligt 2 kap.
2 a § skollagen (2010:800) gäller inte Gotlands kommun. Kommunen får
ingå sekundära samverkansavtal om erbjudande av utbildning.
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2 kap.
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Sammanhållna yrkesutbildningar
10 a § En sammanhållen yrkesutbildning i kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå ska bestå av
nationella kurser. Detta gäller såväl nationella sammanhållna yrkesutbildningar som sammanhållna yrkesutbildningar som har utformats av en
huvudman.
10 b § En nationell sammanhållen yrkesutbildning ska bestå av kurser
som ger kunskaper som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå inom
ett yrkesområde där det ställs särskilda krav på ett nationellt likvärdigt
innehåll i utbildningen.
Statens skolverk får, efter att ha gett berört nationellt programråd för
gymnasial yrkesutbildning tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om
vilka sammanhållna yrkesutbildningar som ska vara nationella och vilka
kurser som ska ingå i dem.
27 § Huvudmannen ansvarar för att skaffa platser för arbetsplatsförlagt
lärande och att lärandet uppfyller de krav som ställs på utbildningen.
När det gäller sammanhållna yrkesutbildningar beslutar rektorn vilka
kurser eller delar av kurser som ska genomföras som arbetsplatsförlagt
lärande. När det gäller övrig utbildning beslutar rektorn om utbildningen ska
genomföras som arbetsplatsförlagt lärande och i så fall vilka kurser eller
delar av kurser som ska förläggas till arbetsplatser.
28 § I en sammanhållen yrkesutbildning ska omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande för varje elev vara minst 15 procent av den sammanhållna
yrkesutbildningen.
Om det är lämpligt med hänsyn till en elevs behov och förutsättningar och
eleven begär det, får rektorn besluta att det arbetsplatsförlagda lärandet ska
omfatta mindre än 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen eller
undantas helt för den eleven.
29 § Om arbetsplatsförlagt lärande inte kan erbjudas på en sammanhållen
yrkesutbildning, får utbildningen anordnas bara om
1. planerade platser för arbetsplatsförlagt lärande inte kan tillhandahållas
på grund av omständigheter som de samverkande kommunerna inte kunnat
råda över, eller
2. utbildningen av säkerhets- eller hälsoskäl inte kan förläggas till en
arbetsplats utanför skolan.
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska i de fall som avses i första stycket
bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen
beslutar om detta ska samråd ske med representanter för det lokala
arbetslivet.
Om utbildning har skolförlagts på grund av omständigheter som anges i
första stycket, ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att
utbildningen så snart som möjligt ska kunna förläggas till en arbetsplats.

4 kap.
1 § I 2–5 a §§ finns kompletterande bestämmelser till 3 kap. 16 § skollagen (2010:800) om vem som ska besluta om betyg.
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5 a § Betyg på en kurs som helt eller delvis genomförs som arbetsplatsförlagt lärande ska beslutas av läraren i ämnet efter inhämtande av synpunkter från handledaren.
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12 §1 Den som har slutfört kurser inom kommunal vuxenutbildning ska
kunna få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser
som personen har slutfört inom utbildningen och vilka betyg som personen
har fått på de olika kurserna. Den som vill ha ett utdrag får själv bestämma
vilka kurser eller delkurser som ska ingå i utdraget.
Det som anges i första stycket om kurser gäller också för komvuxarbetet.
Om den som har genomgått en sammanhållen yrkesutbildning vill ha ett
utdrag ur betygskatalogen, ska det finnas en bilaga till utdraget. Av bilagan
ska det framgå vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna
yrkesutbildningen är avsedd för. Om personen kan visa att den i ett annat
sammanhang har slutfört en kurs som motsvarar en kurs som ingår i
yrkesutbildningen, ska bilagan även innehålla uppgifter om en sådan kurs.

5 kap.
7 §2 Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser
och, utom i utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare, orienteringskurser. Inom utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska det även finnas individuella
kurser och sådant komvuxarbete som avses i 2 kap. 3 § andra stycket. Inom
utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå ska det även finnas sådant komvuxarbete som avses
i 2 kap. 3 § fjärde stycket.
I utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå kan kurser som är relevanta
för ett yrkesområde kombineras till en sammanhållen yrkesutbildning. En
del av utbildningen i en sammanhållen yrkesutbildning ska genomföras som
arbetsplatsförlagt lärande, förutsatt att Kriminalvården i det enskilda fallet
kan medge det.
Föreskrifterna i 2 kap. 1, 2, 4 och 6–10 b §§, 16 § andra och tredje
styckena samt 17–23, 26, 27 och 30 §§ om kommunal vuxenutbildning ska
också tillämpas på motsvarande utbildning enligt detta kapitel. Detta gäller
även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av
2 kap. 17 §. Föreskrifterna i 2 kap. 28 § ska också tillämpas på motsvarande
utbildning enligt detta kapitel om Kriminalvården i det enskilda fallet har
medgett att utbildning genomförs som arbetsplatsförlagt lärande.
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6 kap.
3

8 § Inom utbildning enligt detta kapitel ska det finnas nationella kurser.
I utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå kan kurser som är relevanta
för ett yrkesområde kombineras till en sammanhållen yrkesutbildning. En
del av utbildningen i en sammanhållen yrkesutbildning ska genomföras som
arbetsplatsförlagt lärande.
Föreskrifterna i 2 kap. 1, 2, 8, 10 a och 10 b §§, 16 § andra och tredje
styckena samt 17–19, 21–23 och 26–30 §§ om kommunal vuxenutbildning
ska också tillämpas på motsvarande utbildning enligt detta kapitel, med
undantag av bestämmelserna om komvuxarbete. Detta gäller även sådana
föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 2 kap. 17 §.
Kurserna får delas upp i delkurser om det är fråga om kommunal
vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller om det är fråga
om kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning som anordnas på
entreprenad enligt 23 kap. 8 § skollagen (2010:800).
16 §4 Föreskrifterna i 3 kap. 14, 15 och 17–21 §§ och 20 kap. 35–45 §§
skollagen (2010:800) samt i 4 kap. 5 a, 9–12 och 22–26 §§ när det gäller
kommunal vuxenutbildning ska också tillämpas på motsvarande utbildning
enligt detta kapitel, med undantag av bestämmelserna om komvuxarbete,
delkurser, examensbevis, komvuxbevis, orienteringskurser och individuella
kurser. Detta gäller även sådana föreskrifter som Statens skolverk har meddelat med stöd av 4 kap. 10 och 24–26 §§.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som
påbörjas efter den 31 december 2024.
På regeringens vägnar
ANNA EKSTRÖM
Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)
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