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Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53)

Skolväsendets överklagandenämnd (ÖKN) har inget att erinra mot förslaget i stort och
tillstyrker förslaget att ett beslut om mottagande ska kunna överklagas till ÖKN. Härutöver
vill ÖKN lämna följande synpunkter.
Författningsförslagen
28 kap. 12 § första stycket 7
Utredningen föreslår en ändring av 28 kap. 12 § första stycket 7 skollagen (2010:800).
Ändringen innebär att ett beslut av en kommun eller ett landsting i fråga om mottagande
enligt den föreslagna nya bestämmelsen 17 a kap. 17 § skollagen får överklagas till ÖKN.
ÖKN anser att en motsvarande möjlighet att överklaga bör införas i 28 kap. 13 § skollagen
som gäller beslut av enskilda huvudmän. Den som söker till vidareutbildning som anordnas av
en enskild huvudman bör tillförsäkras samma rätt att överklaga.
Behörighet och urval (avsnitten 6.2. loch 8)
Utredningen föreslår att även den som har kunskaper som är likvärdiga en gymnasieexamen
från teknikprogrammet ska vara behörig till vidareutbildningen (föreslagna nya bestämmelsen
17 a kap. 15 § skollagen). Av författningskommentaren framgår att det med likvärdiga
kunskaper avses att den sökande genomgått ett annat nationellt program med nödvändiga
kompletteringar, uppnått behörighetsvillkoren via studier inom vuxenutbildningen eller
inhämtat kunskaperna genom studier som helt eller delvis bedrivits i utlandet. Vidare framgår
att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare
föreskrifter om behörighetsvillkor.
Enligt ÖKN:s uppfattning kan det trots klargörandena i författningskommentaren vara svårt
att avgöra om en sökande har kunskaper som är likvärdiga en gymnasieexamen från
teknikprogrammet. ÖKN utgår från att ytterligare vägledning i vad som kan anses vara
likvärdiga kunskaper kommer att ges i föreskrifter.
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Konsekvensutredning
I utredningen saknas en konsekvensutredning för ÖKN. Utredningens förslag innebär att
ytterligare en typ av beslut kommer att kunna överklagas till ÖKN. Hur stort antalet nya
ärenden skulle bli och hur stora resurser som ärendena skulle kräva är svårt för nämnden att
uppskatta.
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