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Hej! 
2018 meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätten att delta i 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom 
yrkeshögskolan. Eftersom de kurser som listas i föreskrifterna ska vara vanligt förekommande som särskilda 
förkunskapskrav till yrkeshögskoleutbildningar och utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan ständigt förnyas, samt 
det faktum att flera av de nationella yrkesprogrammen inom gymnasieskolan nyligen reviderats, har ett behov av att 
se över föreskrifterna uppstått. 
 
Myndigheten vill nu ge er tillfälle att lämna synpunkter på en reviderad version av föreskrifterna med tillhörande 
konsekvensutredning. Synpunkterna mailas till registrator@myh.se  och behöver ha inkommit till myndigheten 
senast den 5 april. Skriv diarienummer MYH 2022/1411 i ämnesfältet. Eventuella frågor kan ställas till undertecknad. 
 
Hälsningar 
 
Anna-Karin Juhlen 
Rättshandläggare 
Myndigheten för yrkeshögskolan 
Telefon: 010-2090131 
E-post: anna-karin.juhlen@myh.se 
www.myh.se 
 
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. 

Här kan du läsa hur Myndigheten för yrkeshögskolan behandlar personuppgifter. 
www.myh.se/Om-oss/Behandling-av-personuppgifter/ 
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Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om vilka 
kurser som omfattas av rätten att delta i kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav 
på särskilda kunskaper för utbildning inom 
yrkeshögskolan; 
beslutade den dd månad 2022. 
Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 19 § 
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 

Tillämpningsområde 
1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till skollagen (2010:800) 
och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Föreskrifterna gäller för huvudman för 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

Kurser 
2 § De kurser som omfattas av rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan 
redovisas i bilaga 1. 

____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 
augusti 2022. 

2. Genom föreskrifterna upphävs Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter MYHFS 
2018:2 om kurser i kommunal vuxenutbildning för krav på särskilda kunskaper för 
utbildning inom yrkeshögskolan. 

 
THOMAS PERSSON 

Anna-Karin Juhlén 
  



Bilaga 1 

Kurser 
Kurs Kurskod 

Anatomi och fysiologi 1 ANOANA01 

Anatomi och fysiologi 2 ANOANA02 

Bygg och anläggning 1 BYGBYG01 

Bygg och anläggning 2 BYGBYG02 

Ellära 1 ELLELL01 

Energiteknik 1 ENEENE01 

Engelska 6 ENGENG06 

Etik och människors livsvillkor MÄNETI0 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02 

Fysik 1a FYSFYS01a 

Gerontologi och geriatrik GERGER0 

Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 

Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02 

Hälsopedagogik HALHAL0 

Matematik 2a MATMAT02a 

Matematik 2b MATMAT02b 

Matematik 2c MATMAT02c 

Naturkunskap 2 NAKNAK02 

Omvårdnad 1 OMVOMV01 

Omvårdnad 2 OMVOMV02 

Praktisk ellära ELLPRA0 

Programmering 1 PRRPRR01 

Psykiatri 1 PSYPSY01 

Psykiatri 2 PSYPSK02 

Psykologi 1 PSKPSY01 

Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 

Social omsorg 1 SOASOC01 

Social omsorg 2 SOASOC02 

Specialpedagogik 1 SPCSPE01 

Specialpedagogik 2 SPCSPE02 

Svenska 2 SVESVE02 

Svenska 3 SVESVE03 

Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 

Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 

Teknik 1 TEKTEK01 
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Konsekvensutredning – föreskrifter om vilka kurser som 
omfattas av rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda 
kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan 

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? 
Som en del av regeringens arbete med kunskapslyftet stärktes vuxnas tillgång till 
kommunal vuxenutbildning (komvux). En av förändringarna som infördes var en utökad 
rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå särskilda förkunskaper för 
utbildning inom yrkeshögskolan. Den föreslagna rätten till utbildning förenades med vissa 
villkor. Rätten avgränsades så att  

 den sökande först måste ha uppnått grundläggande behörighet till 
yrkeshögskolan och  

 den kurs som den sökande till komvux önskade gå skulle vara uppställd som ett 
särskilt förkunskapskrav till en yrkeshögskoleutbildning.  

Myndigheten för yrkeshögskolan fick i samband med detta bemyndigande1 att meddela 
föreskrifter om vilka kurser som skulle omfattas av rätten att delta i komvux på gymnasial 
nivå i syfte att uppfylla uppställda krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom 
yrkeshögskolan. Det ska vara frågan om kurser som är vanligt förekommande som 
särskilda förkunskapskrav. 

Arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens förändras ständigt och därmed även 
utbudet av yrkeshögskoleutbildningar. Rätten till komvux på gymnasial nivå har därför 
inte begränsats till att endast omfatta en särskild behörighet till en 
yrkeshögskoleutbildning. Den som har uppnått grundläggande behörighet till utbildning 
inom yrkeshögskolan, och som uppfyller uppställda krav på särskilda förkunskaper för en 
sådan utbildning, har därför rätt att delta i komvux på gymnasial nivå för att uppnå 
särskilda förkunskaper även till annan yrkeshögskoleutbildning. Rättigheten ska dock 
endast avse en behörighetsgivande utbildning åt gången. På detta sätt bidrar den 
utökade rätten till komvux till att minska risken för återvändsgränder i utbildningssystemet 
senare i livet som en följd av gymnasievalet. 

För att ge potentiella studerande möjlighet att uppnå behörighet till en 
yrkeshögskoleutbildning finns det idag även en möjlighet för anordnare av 
yrkeshögskoleutbildningar att ansöka om statsbidrag för en behörighetsgivande 
förutbildning (BFU). Även om syftet med BFU och den utökade rätten till komvux i båda 
fallen handlar om att ge behörighet till den som önskar gå en yrkeshögskoleutbildning, 
finns en grundläggande skillnad. BFU syftar till att ge behörighet till utbildningar som det 
finns brist på behöriga sökande till, den utökade rätten till komvux ska i stället möta 

 
1 2 kap. 19 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 



individens önskemål om vidare studier inom yrkeshögskolan samt ge dem möjlighet att 
byta inriktning i arbetslivet och inte hindras av ett tidigare val av program inom gymnasiet. 

1.1 Nuvarande föreskrifter 
I början av 2018 meddelade myndigheten föreskrifter om kurser i kommunal 
vuxenutbildning för krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan, 
MYHFS 2018:2. Föreskrifterna reglerar vilka kurser som omfattas av rätten att delta i 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda 
kunskaper.  

De kurser som listas i bilagan till föreskrifterna ska vara vanligt förekommande som 
förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildningar. Utbudet av yrkeshögskoleutbildningar 
och vilka särskilda förkunskapskrav de har är ständigt föränderligt och vilka kurser som 
kan betraktas som vanligt förekommande skiftar. Mot bakgrund av det föränderliga 
utbudet har en översyn bedömts vara nödvändig. Tidigare har en revidering av 
föreskrifterna med en intervall om cirka två år bedömts som lämplig för att kunna hålla 
dem à jour. I nuvarande föreskrifter kan ungefär hälften av kurserna inte längre betraktas 
som vanligt förekommande särskilda förkunskapskrav till de yrkeshögskoleutbildningar 
som finns i utbudet just nu. Tre av kurserna har dessutom utgått i och med Skolverkets 
revidering av Vård- och omsorgsprogrammet, nämligen medicin 1 samt vård- och 
omsorgsarbete 1 och -2. 

1.2 Skolverkets ändringar i yrkesprogrammen 
Skolverket har beslutat att ändra i åtta yrkesprogram inom gymnasieskolan och komvux 
samt att utöka kurserna inom estetiska programmets programfördjupning. Ändringarna 
går igenom vid olika tidpunkter och det kombinerat med att det i regel går snabbare för en 
elev att bli klar på komvux än om de går ordinarie gymnasieskola gör att det kommer bli 
en övergångsperiod då det parallellt kommer ut elever som gått de gamla och de nya 
gymnasiekurserna. Detta torde inte vara något problem för sökande till 
yrkeshögskoleutbildningar eftersom den sökande kan vara behörig genom motsvarande 
kurs jämfört med den eller de som anges som särskilda förkunskapskrav. Fokus i arbetet 
med myndighetens föreskrifter är att de matchar de kurser som enligt Skolverkets beslut 
ska ges inom komvux. 

1.3 Skolverkets revidering av kurser och införande av ämnen i stället för kurser 
Skolverket har fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg. Det gäller bland 
annat ämnesplanerna för komvux på gymnasial nivå. Enligt tidplanen tillämpas de nya 
ämnesbetygen tidigast från och med 2025. Detta innebär att någon hänsyn inte behöver 
tas till förändringen i arbetet med denna revidering av myndighetens föreskrifter men en 
ny revidering är lämplig i samband med detta. 

2. Alternativa lösningar och konsekvenser av dessa  
Utgångspunkten i skollagen är att en sökande till komvux har rätt att erbjudas alla kurser 
som vid tidpunkten ställs som särskilda krav för behörighet till kommande 
yrkeshögskoleutbildningar. Rättigheten begränsas dock av att den sökande ska vara 
behörig att delta i utbildning inom komvux på gymnasial nivå och uppfylla de 
grundläggande kraven för behörighet till yrkeshögskoleutbildning samt att syftet är att 
uppfylla de särskilda förkunskapskraven till en yrkeshögskoleutbildning. 

 



 

20 kap. 19 b § skollagen (2010:800) - Om en vuxen är behörig att delta i utbildning på 
gymnasial nivå enligt 20 § och har uppnått grundläggande behörighet till utbildning 
inom yrkeshögskolan, har han eller hon rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i 
syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. 

Den som har uppnått grundläggande behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan 
och som uppfyller krav på särskilda kunskaper för en sådan utbildning har rätt att delta 
i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för en 
eller flera andra utbildningar inom yrkeshögskolan. Rättigheten avser dock endast en 
sådan behörighetsgivande utbildning åt gången. 

I de fall Myndigheten för yrkeshögskolan meddelar föreskrifter om vilka kurser som ska 
omfattas av rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att 
uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan begränsas 
antalet kurser som komvux måste erbjuda i detta syfte. 

2 kap. 19 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning - Kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå får bedrivas i form av kurser inom alla ämnen som 
finns i gymnasieskolan med undantag av specialidrott, om inte något annat följer av 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § tredje stycket. Dessutom får det 
finnas komvuxarbete. 

Därutöver får kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå bedrivas i form av kurser 
med syftet att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som 
utbildningen i gymnasieskolan ska ge. 

Myndigheten för yrkeshögskolan får meddela föreskrifter om vilka kurser som omfattas 
av den rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla 
krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan som avses i 20 kap. 
19 b § skollagen (2010:800). Det ska vara fråga om kurser som är vanligt 
förekommande som förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildningar. 

2.1 Upphäva nuvarande föreskrifter och meddela nya (föreslagen lösning) 
Myndigheten föreslår revidering av föreskrifterna om kurser i kommunal vuxenutbildning 
för krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan, MYHFS 2018:2. 
Skälet för myndighetens förslag är att cirka hälften av kurserna inte längre kan betraktas 
som vanligt förekommande som särskilda förkunskapskrav till yrkeshögskoleutbildningar 
och därmed inte uppfyller kraven för de kurser som ska omfattas av rättigheten samt att 
tre av kurserna utgått i och med revidering av Vård- och omsorgsprogrammet.  

Bilaga till föreskrifterna föreslås omfatta följande kurser: 

 Anatomi och fysiologi 1 
 Anatomi och fysiologi 2 
 Bygg och anläggning 1 
 Bygg och anläggning 2 
 Ellära 1 
 Energiteknik 1 
 Engelska 6 
 Etik och människors livsvillkor 
 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 



 Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 
 Fysik 1a 
 Gerontologi och geriatrik 
 Hälso- och sjukvård 1 
 Hälso- och sjukvård 2 
 Hälsopedagogik 
 Matematik 2a 
 Matematik 2b 
 Matematik 2c 
 Naturkunskap 2 
 Omvårdnad 1 
 Omvårdnad 2 
 Praktisk ellära 
 Programmering 1 
 Psykiatri 1 
 Psykiatri 2 
 Psykologi 1 
 Samhällskunskap 1a1 
 Social omsorg 1 
 Social omsorg 2 
 Specialpedagogik 1 
 Specialpedagogik 2 
 Svenska 2 
 Svenska 3 
 Svenska som andraspråk 2 
 Svenska som andraspråk 3 
 Teknik 1 

Kurserna i listan har tagits fram med hänsyn till vilka som är vanligt förekommande som 
särskilda förkunskapskrav till yrkeshögskoleutbildningar med omgångsstarter 2022 och 
framåt. Med hänsyn till revideringen av Vård- och omsorgsprogrammets innehåll och 
skärpta krav för examen inom programmet har kurser som tillhör det 
programgemensamma kurserna samt tillhör yrkespaketet till undersköterska lagts till. 

Kommunerna har alltid möjlighet att erbjuda ytterligare kurser utöver de som framgår av 
myndighetens föreskrifter. På så sätt innebär föreskrifterna inte någon inskränkning i det 
kommunala självstyret. 

2.2 Upphäva nuvarande föreskrifter utan att meddela nya 
Avsaknad av föreskrifter innebär att kurserna på gymnasial nivå som kommunerna måste 
erbjuda via komvux ska omfatta samtliga kurser som vid den givna tidpunkten står 
uppställda som särskilda förkunskapskrav för kommande starter av 
yrkeshögskoleutbildningar, förutsatt att den sökande uppfyller kraven för att gå komvux 
på gymnasial nivå, uppfyller kraven för grundläggande behörighet till 
yrkeshögskoleutbildning samt vill gå kursen eller kurserna i syfte att uppfylla de särskilda 
förkunskapskraven till en sådan utbildning. Konsekvensen blir då att de kurser som 
kommunerna måste erbjuda på begäran blir omfattande. Antalet skulle variera över tid 
parallellt med vilka yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds men antalet skulle röra sig 
runt 140 kurser.  

Om kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning inom komvux utan avgränsning 
genom föreskrifter finns risk för organisatoriska problem. Det skulle också kunna påverka 
förutsägbarheten och stabiliteten i utbudet av kurser på gymnasial nivå inom komvux.  



Sannolikt är större kommuner, med i grunden bredare kursutbud, mindre känsliga för 
kraven att möta sökandes önskemål om behörighetsgivande utbildning. För mindre 
kommuner kan det vara svårare. Om kommuner samverkar med varandra och erbjuder 
ett gemensamt kursutbud, kan dock organisatoriska problem sannolikt till viss del 
undvikas. För kommuner i glesbygd där förutsättningarna för samverkan begränsas av 
avståndet till närliggande kommuner är möjligheterna till samverkan begränsade eller inte 
alls möjligt.  

2.3 Behålla nuvarande föreskrifter 
Detta bedömer myndigheten inte vara ett reellt alternativ då kurserna i nuvarande bilaga 
till föreskrifterna till stor del inte uppfyller kraven på att vara vanligt förekommande samt 
till viss del har utgått. 

3 Berörda parter 
De parter som berörs av yrkeshögskoleutbildningars innehåll är sökande till komvux och 
yrkeshögskoleutbildningar samt kommuner. 

4 Bemyndigande 
MYH har genom 2 kap. 19 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning 
bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätten att delta i 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda 
kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan. 

Innehållet i konsekvensutredningar regleras av förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

5 Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av regleringen och en 
jämförelse med konsekvenserna för de övervägda 
regleringsalternativen 
I bilagan till nuvarande föreskrifter, MYHFS 2018:2 listas 48 kurser varav 3 utgått som en 
följd av Skolverkets revidering av yrkesprogrammen. I realiteten är det alltså 45 kurser 
kommunerna måste erbjuda enligt föreskrifterna. 

Cirka 140 kurser finns vid tidpunkten för denna konsekvensutredning som särskilda 
förkunskapskrav till yrkeshögskoleutbildningar med pågående beslut. 

Förslaget till revidering av föreskrifterna omfattar 36 kurser. 

5.1 Konsekvenser för kommunerna 
Kostnaden att anordna en kurs inom komvux beror både på kursens särart och 
kommunens förutsättningar att tillhandahålla till exempel lokaler och personal. 

Många kommuner erbjuder redan i dag ett brett utbud av kurser och för dessa påverkas 
kostnaderna i mindre grad om myndigheten inte begränsar antalet kurser eller ökar på 
antalet kurser jämfört med de i nuvarande föreskrifter. Kommuner som i dag har ett mer 
begränsat utbud av behörighetsgivande kurser inom komvux kan drabbas av ökade 
kostnader för ett bredare kursutbud till följd av förslaget. Kostnaderna för att bredda 
kursutbudet kan dock för många kommuner bli betydligt lägre om de samverkar med 
närliggande kommuner. Genom samverkan kan kommuner erbjuda ett brett utbud av 



kurser inom komvux och samtidigt ha tillräckligt elevunderlag för att kostnaden per 
utbildningsplats ska bli rimlig. 

Men utgångspunkten att det kursutbud som kommunerna är tvungna att på begäran 
erbjuda uppgår till cirka 140 kurser och föreskrifterna begränsar detta utbud till 36 kurser, 
kan en grov uppskattning vara att föreskrifterna minskar kostnaderna för kurserna med 
cirka 75 procentenheter. 

För att finansiera en utvidgad rätt till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
föreslog regeringen i budgetpropositionen 2016/17:1 att anslaget skulle ökas. Förslaget 
antogs och kostnaderna för att finansiera de kurser inom komvux som ges i syfte att 
uppfylla krav på särskilda kunskaper för yrkeshögskoleutbildning omfattas således av 
ramanslaget, även om det inte är specificerat hur stor del av anslaget som är avsatt för 
detta ändamål. Den kommunala finansieringsprincipen gäller, vilket innebär att staten står 
för de merkostnader som förslagen i propositionen har beräknats medföra. 

5.2 Kostnader för sökande 
Förslaget bedöms inte får några kostnadsmässiga konsekvenser för sökande till komvux. 
Däremot inskränker föreskrifterna deras rättighet till att delta i kommunal vuxenutbildning 
på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom 
yrkeshögskolan. Det finns dock inget hinder för kommunerna att erbjuda kurser i detta 
syfte utöver de som listas i bilagan till föreskrifterna. 

6 Föreskrifterna i förhållande till Sveriges anslutning till Europeiska 
unionen och annan internationell rätt  
Förslagen i denna departementspromemoria bedöms inte få några konsekvenser i 
förhållande till EU:s regelverk. 

7 Tidpunkten för ikraftträdande 
Kommunernas antagning till komvux kan vara relevant för ikraftträdandet. Deras 
kursstartsintervaller samt hur lång tid mellan ansökan och kursstart som krävs varierar 
dock från kommun till kommun. Vissa komvux har nya starter varje vecka med kort 
antagningsperiod medan andra har traditionella terminer med start i augusti respektive 
januari. Detta gör att ett resonemang kring ikraftträdande i relation till kursstarter inte är 
möjligt. Eftersom nuvarande föreskrifter inte är aktuella ligger i stället fokus på att 
ikraftträdande sker snart som möjligt.  

De nya föreskrifterna föreslås därför träda i kraft den 1 juni 2022 och för första gången 
tillämpas på kurser som startar från och med den 1 augusti 2022. Utöver publicering på 
myndighetens webbsida samt information i olika forum som myndigheten håller i bedöms 
några informationsinsatser inte vara nödvändiga.  
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