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Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 
Bilagor: Framställan genomförandekostnader 2005-02-11 
Regeringsbeslut genomförandekostnader 2005-06-
Planering för gymnasieskolan inför 2007, skrift. 
 

Kommunstyrelsen 
Styrelsen för gymnasieskolan 

Planering för gymnasieskolan inför 2007 

Statligt reformbeslut om gymnasieskolan 
Från hösten 2007 träder en rad förändringar i kraft i gymnasieskolan utifrån det 
riksdagsbeslut som fattades 2004 (prop.2003/2004:140 Kunskap och kvalitet, elva 
steg för utvecklingen av gymnasieskolan). Beslutet grundar sig på en trepartiupp-
görelse som framför allt innebär en rad omfattande tekniska förändringar av 
systemet medan de nuvarande programmen bibehålls. Några av de mest påtagliga 
förändringarna är införande av ämnesbetyg i ett kursutformat system och att 
samtliga kurser - utom vissa kurser i kärnämnen – skall ha en omfattning om 
minst 100 poäng samt införandet av ett nytt kärnämne Historia, 50 poäng.  För-
ändringarna medför krav på omfattande revidering av måldokument vad gäller 
program, ämnen och kurser. Regeringen har 2004-09-02 lämnat ett omfångsrikt 
uppdrag till statens skolverk avseende ämnesbetyg i gymnasieskolan m.m. att 
genomföras under en kort tidsperiod. 

Skolverket arbetar för närvarande med revidering av programmål och program-
struktur. De slutgiltiga förslagen skall vara publicerade i oktober 2005. Den 1 feb-
ruari 2006 redovisar Skolverket förslag till regeringen om nya kursplaner, ämnes-
betyg samt lärlingsutbildning.  Regeringens beslut fattas under våren 2006 för att 
gälla utbildning som påbörjas efter den 1 juli året därpå. Kommunerna kommer 
därför att ha cirka 12 månader att förbereda sig innan förändringarna skall vara 
omsatta i praktisk verksamhet. 

Inga genomförandekostnader för kommunsektorn 
Sveriges Kommuner och Landsting har i framställan till regeringen 2005-02-11 
hemställt om kostnadskompensation för merkostnader i samband med genomfö-
randet av reformen, fr. a. vad gäller de nya ämnesbetygen. Den kostnad som för-
bunden därvid redovisar uppgår till 1 280 miljoner kr för perioden 2006-2009 
varav 750 mkr är kommunala lönemedel för fortbildningsinsatser och 530 mkr för 
upphandling/finansiering av fortbildningsinsatser.  (Skrivelsen bifogas).  
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Regeringen har i skrivelse daterad 2005-06-16 bedömt att förslagen är av sådan 
art som anses kunna rymmas inom ”löpande samhällsförändringar”. Enligt den 
s.k. finansieringsprincipen skall kommuner och landsting inte åläggas nya arbets-
uppgifter, utan att de samtidigt ges möjlighet att finansiera dessa på annat sätt än 
med höjda skatter. Regeringen bedömer inte att finansieringsprincipen är tillämp-
lig på denna typ av kostnader och har därför beslutat att inte vidta någon åtgärd 
med anledning av framställningen från Sveriges Kommuner och Landsting. 
(Regeringsbeslutet bifogas). 

 Förbunden kan inte tolka detta svar på annat sätt än att regeringen lämnar över 
ansvaret till kommunsektorn att själva bekosta det av statsmakterna beslutade 
reformpaketet för gymnasieskolan. Förbunden finner detta tillvägagångssätt högst 
otillfredsställande. Det är ett avsteg från gängse principer vid detta slag av större 
förändringar som beslutats av staten och de resonemang som tidigare förts i den 
aktuella frågan vilket enligt förbundens mening äventyrar möjligheterna att 
genomföra förändringarna på ett godtagbart sätt.   

Planering för gymnasieskolan inför 2007, skrift 
Såväl regeringens proposition som Gymnasiekommitténs betänkande (SOU 
2002:120) Åtta vägar till kunskap) ger uttryck för ambitioner om ökad kommunal 
samverkan kring gymnasieskolan. Med intentionen att öka ungdomarnas valmöj-
ligheter i den offentliga gymnasieskolan ges behöriga sökande rättighet att i mån 
av plats genomgå nationellt program i annan kommun med rätt till interkommunal 
ersättning även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen.  

I syfte att sammanfatta de olika faktorer att ta hänsyn till inför år 2007, vilka reg-
ler som kommer att styra planeringen, beskrivning av olika samverkansformer 
m.m. har Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat en skrift, ”Planering för 
gymnasieskolan inför 2007, kommunal samverkan, frisök, riksrekrytering”. 
Skriften finns att ladda ner som PDF-fil från förbundens hemsida www.skl.se.  Ett 
mindre antal tryckta exemplar bifogas även till kommunstyrelse och utbildnings-
förvaltning. 

Frågor om detta cirkulär besvaras av Mats Söderberg, avdelningen för lärande och 
arbetsmarknad, mats.soderberg@skl.se eller Signild Östgren, avdelningen för eko-
nomi och styrning, signild.ostgren@skl.se. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad 

 

 

Louise Fernstedt 
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