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Yttrande över rätt till behörighetsgivande utbildning  
(Ds 2015:60) 
 

Inledning 

I promemorian förslås en utökad rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte 
att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning och 
särskild behörighet till och särskilda förkunskaper för utbildning inom 
yrkeshögskolan 

I promemorian redovisas slutsatser, bedömningar och förslag. Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) lämnar här synpunkter på det som är relevant för 
yrkeshögskolan. 

Sammanfattning 

MYH välkomnar förslaget om rätten till komvux på gymnasial nivå i syfte att 
uppnå behörighet till yrkeshögskola. Förslaget förstärker individens möjlighet att 
genom utbildning möjliggöra byte av karriär för att undvika arbetslöshet eller 
vidareutbilda sig. Rätten till komvux för att uppnå behörighet till yrkeshögskolan 
kommer även att väsentligt underlätta för gymnasieelever som avser att efter 
avslutad gymnasieexamen utbilda sig inom yrkeshögskolan.   
 
MYH ställer sig positiv till att behörighetsgivande utbildning till yrkeshögskolan 
införs och därmed jämställs med möjligheterna att bli behörig till högskola. Det är 
särskilt viktigt att den utökade rätten till komvux omfattar särskilda förkunskaper 
till yrkeshögskolan.  
 
MYH vill påtala behovet av att ytterligare stödja kommunernas användning av 
validering inom komvux för tillgodoräknande.    
 
MYH är positivt till att Skolverket ges i uppdrag att genomföra en förstudie om 
inrättandet av en betygsdatabas, men att samrådet med andra myndigheter även 
bör omfatta Myndigheten för yrkeshögskolan.  
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2.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:130) om 
yrkeshögskolan 
MYH ställer sig positiv till förslaget att införa begreppet grundläggande 
behörighet i 3 kap. förordningen. Det underlättar för samtliga intressenter att ett 
enhetligt begrepp införs i nämnda förordning på samma sätt som gäller för 
utbildning inom universitet och högskolor.  

4.2 Rätt till komvux i syfte att uppnå grundläggande behörighet 
MYH välkomnar förslaget att alla vuxna som är behöriga att delta i studier på 
komvux får möjlighet att införskaffa sig grundläggande behörighet till 
yrkeshögskolan likväl som grundläggande behörighet till grundnivå i högskolan. 
 
4.3 Rätt till komvux i syfte att uppnå särskild behörighet eller särskilda 
förkunskapskrav 
MYH ställer sig positiv till rätten för alla vuxna som är behöriga till komvux bereds 
möjligheten att studera på komvux på gymnasial nivå för att uppnå särskild 
behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan. 
 
MYH ställer sig bakom förslaget att ett uppdrag ges till Myndigheten för 
yrkeshögskolan att meddela föreskrifter om vilka kurser som ska omfattas av 
rätten att delta i komvux när det gäller kravet på särskilda förkunskapskrav för 
utbildning inom yrkeshögskolan. Det bör poängteras att kurserna kan variera 
över tid beroende på utformningen av utbildningar som beviljas att ingå i 
yrkeshögskolan. 
 
4.4 Uppdrag att utreda förkunskapskrav inom yrkeshögskolan 
MYH ställer sig positiv till uppdraget att utreda vilka kurser som bör ingå i en rätt 
att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda 
förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. Skälet är att myndigheten 
bedömer att enhetligare förkunskapskrav i hög grad underlättar individers 
möjlighet att bli behöriga till utbildning inom yrkeshögskolan.  
 

Myndigheten har ett uppdrag i 2016 års regleringsbrev att utreda och föreslå hur 
enhetligare förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildning kan se ut och införas. 
Myndighetens redovisning kan utgöra ett underlag för att eventuellt bemyndiga 
Myndigheten för yrkeshögskolan att meddela föreskrifter om enhetliga 
förkunskapskrav när det gäller olika utbildningsområden i yrkeshögskolan. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 
senast den 31 oktober 2016. 
 
4.5 Kommunernas skyldighet att erbjuda utbildning 
MYH vill uppmärksamma behovet av att ytterligare stödja kommuner i att 
använda validering av vuxnas erfarenheter och kunskaper inom ramen för 
vuxenutbildningens skolformer. Det är en vinst för både individen och samhället 
om användningen av validering ökar i syfte att förkorta behörighetsutbildningar.  
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6 Förstudie om en betygsdatabas 
MYH instämmer i att det finns behov av en nationell databas där betyg från 
gymnasial utbildning samlas. I förslaget till myndigheter som ska ingå i samråd 
om en förstudie om denna databas för registrering av uppgifter om betyg och 
gymnasieexamen bör även MYH ingå. Skälet till detta är bl.a.att inom ramen för  
myndighetens nationella samordningsuppdrag för validering registreras resultat 
av genomförd validering utförd av branschföreträdare.  
 
8 Konsekvenser 
Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 

Myndigheten delar utredarens uppfattning att begränsa kommunernas frihet att 
avgöra vilka kurser som ska erbjudas för att uppnå särskilda förkunskaper för 
utbildning inom yrkeshögskolan. Enligt myndigheten är det angeläget att den nu 
aktuella förslaget garanterar likvärdighet när det gäller tillgång till utbildning inom 
vuxenutbildningen oavsett hemkommun. 

 
   
 
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören efter föredragning av 
Björn Schéele. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Christer 
Bergqvist, Johan Blom, Johnny Henriksson, kommunikationschef Jenny Sörby 
och rättschef Anne Terdén deltagit deltagit.  

 
 
 
 
Thomas Persson 
Generaldirektör Björn Schéele 
 Handläggare 
  
 


