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Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverkets
föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog
Bakgrund

Den 1 juli 2013 har nya ändringar trätt i kraft i gymnasieförordningen (2010:2039). Dessa
ändringar är till följd av den nya gymnasiesärskolereformen.
Gymnasiesärskolereformen innebär att Skolverket har tagit fram nya nationella program och
individuella program samt att det numera finns bland annat gymnasiesärskolepoäng och
gymnasiesärskolearbete. Mot bakgrund av denna reform behöver befintliga föreskrifter (SKOLFS
2011:123) om betygskatalog ses över och anpassas efter aktuella bestämmelser.
Konsekvensutredning

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 §§ i förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.
1. Beskrivning av problemet och vad som ska uppnås (jfr 6 § 1)
Med de nya bestämmelserna behöver befintliga föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om
betygskatalog uppdateras. Med detta uppnås en anpassning till nya bestämmelser och
rättssäkerhet avseende hur dessa handlingar ska utformas. I samband med anpassningen
av befintliga föreskrifter behöver också en anpassning av ett par stycken
paragrafhänvisningar till skolförordningen (2011:185) göras. Bestämmelserna är desamma,
men har fått nya paragraftillhörigheter.
2. Alternativa lösningar (6 § 2).
Alternativa lösningar skulle vara att ta fram ett stödmaterial om hur dessa handlingar ska
utformas. Detta skulle dock inte säkerställa en likvärdig utformning av betygskatalogen. Då
dessa är av stort värde för individen bl.a. i kontakt med arbetslivet är det viktigt att dessa är
utformade på ett korrekt sätt och inte går att förvanska. Om ändring av befintliga föreskrifter
inte görs kan det leda till rättsosäkerhet.
3. Berörda (6 § 3)
Elever, lärare, huvudmän samt leverantörer av elevadministrativa system.
4. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser (6 § 4)
Skolorna är redan idag skyldiga att föra betygskatalog. De som kommer att påverkas av
ändringarna är huvudmän samt leverantörer av elevadministrativa system. Skolverket
bedömer dock att denna kostnad endast kommer att vara initial i fråga för leverantörerna då
kostnaden kommer bestå i att ta fram de nya mallarna (se vidare punkt 7).
5. Överensstämmelse med EU-lagstiftning (6 § 5)
Föreskrifterna har ingen EU-anknytning
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6. Ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser (6 § 6)
Föreskrifterna behöver träda i kraft snarast möjligt för att eleverna, huvudmännen samt
leverantörer av elevadministrativa system ska kunna veta vad som gäller.
Skolverket kommer även att informera om förändringarna på hemsidan samt i nyhetsbrev.
7. Antal berörda företag och vilka branscher de är verksamma i samt storleken på
företagen (7 § 1)
Skolverket har kontakt med fyra leverantörer av elevadministrativa system, som bland
annat hanterar tillhandahållandet av system för betygsdokument.
Huvudmän för de olika berörda skolformerna är kommuner och enskilda huvudmän. Det är
huvudmännen som utfärdar betygen.
Enligt Skolverkets register är det 38 fristående gymnasiesärskolor som är berörda.
Enligt Skolverkets register är det 790 fristående grundskolor som är berörda.
Enligt Skolverkets register är det 485 fristående gymnasieskolor som är berörda.
8. Vilken tidsåtgång kan regleringen föra med sig för företagen och vad innebär den
för företagens administrativa kostnader (7 § 2)
Initialt innebär ändringen att huvudmännens tidsåtgång ökar med cirka en timme per
företag. Kostnaden för detta beräknas till cirka 1 000 kr per företag.
Leverantörerna av elevadministrativa system behöver troligen göra ändringar systemen för
betygsdokumenten. Detta kommer uppskattningsvis innebära en tidsåtgång om cirka 10
timmar per företag. Total kostnad torde bli cirka 15 000 kr per företag.
9. Följer några andra kostnader för företagen och vilka förändringar kan de behöva
vidta till följd av regleringen (7 § 3)
Ändringen innebär inga andra kostnader för företagen.
10. Påverkan på konkurrensförhållanden för företagen (7 § 4)
Ändringen har ingen påverkan på konkurrensförhållandena.
11. Övrig påverkan på företagen (7 § 5)
Ändringen innebär ingen övrig påverkan på företagen.

