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REMISSVAR 

 

Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg  

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har tagit del av det aktuella förslaget och önskar lämna 

följande synpunkter.  

 

NNR lämnar inga synpunkter i sak på det som föreslås med anledning av införandet av 

ämnesbetyg, men vill göra följande synpunkter och medskick vad gäller bland annat analysen 

av konsekvenserna av detta.  

 

När det gäller konsekvensutredningen framgår av denna att Skolverket identifierat vissa 

kostnadsmässiga konsekvenser, bland annat i fråga om lärarlegitimation. Vidare att 

Skolverket delar regeringens bedömning att de tillkommande kostnaderna för lärarna för att 

ansöka om eller komplettera sin legitimation till följd av förändringarna bör vara avgiftsfria 

för läraren. Skolverket hänvisar i denna del till de beräkningar som gjorts av utredningen 

gällande vilka kostnader som skulle uppstå om lärares legitimationer behöver ändras och 

uppskattar kostnaden till 6 miljoner kronor fördelade på tre år.  

 

Det anges vidare att Skolverket bedömer att myndighetens förslag kan innebära vissa 

kostnadsmässiga konsekvenser för huvudmännen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

inom Komvux (i form av inköp av läromedel, lärplattformar och viss anpassning av 

informationsmaterial). Skolverket redogör här för att regeringen har föreslagit att 

kompensation för implementering av reformen ska ges med 25 miljoner kronor per år för åren 

2023–2024. Därutöver beräknas 140 miljoner kronor tillföras Skolverket för fördelning av 

statsbidrag till skolhuvudmännen för åren 2024–2026. 

 

NNR finner att det utifrån konsekvensutredningen inte går att få en sammantagen bild av de 

kostnadsmässiga konsekvenser som kan komma att uppstå för huvudmännen inkl. de enskilda 

huvudmännen vid införande av ämnesbetyg enligt förslaget. Det framgår vidare inte vad 

regeringen har utgått ifrån när det gäller de medel som föreslagits för kompensation för 

implementering av reformen och avseende statsbidrag till huvudmännen. Det går därmed inte 

heller att få någon bild av i vilken utsträckning den kompensation för implementering av 

reformen som regeringen föreslagit kommer att täcka de kostnader som kommer att uppstå för 

huvudmännen.  

 

Enligt NNR bör konsekvensutredningen kompletteras med ytterligare analys av de kostnader 

som kan komma att uppstå för såväl kommunala som enskilda skolverksamheter till följd av 



förslaget innan beslut fattas. Regeringens utgångspunkter för avsättande av medel för 

kompensation och statsbidrag behöver också redogöras för.  

 

NNR vill utöver ovanstående framföra vikten av att skolverksamheterna ges tillräckligt med 

stöd och tid att genomföra de förslag som så småningom beslutas. Skolverket bör därför, inte 

minst när det gäller frågor som verket självt råder över, alltid nogsamt analysera hur 

situationen ser ut hos berörda skolverksamheter innan andra initiativ tas eller uppgifter samlas 

in från dessa.  
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