Förslag den 16 september 2022
Dnr. 2020:1822

Skolverkets förslag till lag om ändring i skollagen
(2010:800)
Härigenom föreskrivs att bilaga 1–3 till skollagen (2010:800) ska ha följande
lydelse.
------------------------------------------1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2023.
2. Lagen tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni
2025.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före
utgången av juni 2025.
4. Utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2025 ska dock efter den 30 juni
2030 fullföljas enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som har påbörjats
efter den 30 juni 2025.
5. Ett godkännande enligt 2 kap. 5 § som avser hantverksprogrammet ska upphöra
att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. För utbildning som
påbörjats före utgången av juni 2025 ska godkännandet upphöra att gälla senast
vid utgången av juni 2030. Regeringen får meddela föreskrifter om att en enskild
huvudman, vars godkännande genom denna punkt upphör att gälla, efter anmälan
till Statens skolinspektion ska anses ha ett godkännande för viss utbildning som
påbörjas efter den 30 juni 2025.
6. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § som avser
programmet för administration, handel och varuhantering ska anses ha ett
godkännande för programmet för handel och service.
7. En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § som avser
programmet för fastighet, anläggning och byggnation ska anses ha ett
godkännande för programmet för fastighet och byggnation.
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Nuvarande lydelse
Bilaga 11

Nationella program
Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

1

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. Senaste lydelse 2020:446.
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Föreslagen lydelse
Bilaga 12

Nationella program
Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Frisör- och stylistprogrammet
Försäljnings- och serviceprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

2

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. Senaste lydelse 2020:446.
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Lydelse som träder i kraft den 1 januari 20233
Bilaga 24

Poängplan för nationella program i gymnasieskolan
Ämne

Gymnasiepoäng

Gymnasiegemensamma ämnen
Följande ämnen ska ingå i de nationella programmen med minst det antal
gymnasiepoäng som anges här.
Yrkesprogram
Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Historia
Samhällskunskap
Religionskunskap
Naturkunskap

3001
2002
100
100
50
50
50
50

Högskoleförberedande program
Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Historia
Samhällskunskap
Religionskunskap
Naturkunskap

300
200
100/200/3003
100
50/100/2004
100/2005
50
1006

Karaktärsämnen
Ämnen som ger de nationella programmen dess karaktär ska ingå i dessa
program med minst det antal gymnasiepoäng som anges här.
Yrkesprogram
Högskoleförberedande program

1 500/1 6007
950/1 050/1 1008

Individuellt val och gymnasiearbete
Individuellt val och gymnasiearbete ska ingå i de nationella programmen med
minst det antal gymnasiepoäng som anges här.
Individuellt val
3
4

Se SFS 2022:275, se även prop. 2021/22:94.
Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620.
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Gymnasiearbete

100

Summa gymnasiepoäng

2 500/2 700/2 8009

1. Elever på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet får
välja bort 100 gymnasiepoäng. På övriga program får eleverna välja bort 200
gymnasiepoäng.
2. Elever på alla program, utom hotell- och turismprogrammet, får välja bort
100 gymnasiepoäng.
3. Estetiska och humanistiska programmen 100, ekonomi- och
samhällsprogrammen 200 samt naturvetenskaps- och teknikprogrammen 300
gymnasiepoäng.
4. Teknikprogrammet 50, ekonomi-, samhällsvetenskaps- och
naturvetenskapsprogrammen 100 samt estetiska och humanistiska programmen
200 gymnasiepoäng.
5. Ekonomiprogrammet 200 och övriga program 100 gymnasiepoäng.
6. Ämnet naturkunskap ingår inte i naturvetenskapsprogrammet och
teknikprogrammet. I stället ingår som karaktärsämnen biologi, fysik och kemi i
naturvetenskapsprogrammet och fysik och kemi i teknikprogrammet.
7. Barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och
omsorgsprogrammet 1 500 och övriga yrkesprogram 1 600 gymnasiepoäng.
8. Ekonomiprogrammet 950, teknikprogrammet 1 100 samt estetiska,
humanistiska, samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen 1 050
gymnasiepoäng.
9. Högskoleförberedande program 2 500, barn- och fritidsprogrammet, hotelloch turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet 2 700 och övriga
yrkesprogram 2 800 gymnasiepoäng.

Förslag den 16 september 2022
Dnr. 2020:1822

Föreslagen lydelse
Bilaga 25

Poängplan för nationella program i gymnasieskolan
Ämne

Gymnasiepoäng

Gymnasiegemensamma ämnen
Följande ämnen ska ingå i de nationella programmen med minst det antal
gymnasiepoäng som anges här.
Yrkesprogram
Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Historia
Samhällskunskap
Religionskunskap
Naturkunskap

3001
2002
100
100
50
50
50
50

Högskoleförberedande program
Svenska eller svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Idrott och hälsa
Historia
Samhällskunskap
Religionskunskap
Naturkunskap

300
200
100/2003
100
50/100/2004
100/2005
50
50/1006

Karaktärsämnen
Ämnen som ger de nationella programmen dess karaktär ska ingå i dessa
program med minst det antal gymnasiepoäng som anges här.
Yrkesprogram
Högskoleförberedande program

1 400/1 500/1 6007
950/1 050/1 1508

Individuellt val och gymnasiearbete
Individuellt val och gymnasiearbete ska ingå i de nationella programmen med
minst det antal gymnasiepoäng som anges här.
Individuellt val
Gymnasiearbete
5

200
100

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. Senaste lydelse 2022:275.
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Summa gymnasiepoäng

2 500/2 600/2 700/2
8009

1. Elever på barn- och fritidsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet,
hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet får välja bort
100 gymnasiepoäng. På övriga program får eleverna välja bort 200
gymnasiepoäng.
2. Elever på alla program, utom försäljnings- och serviceprogrammet och
hotell- och turismprogrammet, får välja bort 100 gymnasiepoäng.
3. Estetiska och humanistiska programmen 100 samt ekonomi-,
naturvetenskaps-, samhälls- och teknikprogrammen 200 gymnasiepoäng.
4. Teknikprogrammet 50, estetiska, ekonomi-, samhällsvetenskaps- och
naturvetenskapsprogrammen 100 samt humanistiska programmet 200
gymnasiepoäng.
5. Ekonomiprogrammet 200 och övriga program 100 gymnasiepoäng.
6. Teknikprogrammet 50 och övriga program 100 gymnasiepoäng. Ämnet
naturkunskap ingår inte i naturvetenskapsprogrammet. I stället ingår som
karaktärsämnen biologi, fysik och kemi i naturvetenskapsprogrammet.
7. Försäljning- och serviceprogrammet och hotell- och turismprogrammet
1 400, barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet 1 500 och
övriga yrkesprogram 1 600 gymnasiepoäng.
8. Ekonomiprogrammet 950, estetiska, teknik- och naturvetenskapsprogrammen
1 150 samt humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen 1 050
gymnasiepoäng.
9. Högskoleförberedande program 2 500, försäljning- och serviceprogrammet
och hotell- och turismprogrammet 2 600, barn- och fritidsprogrammet, och vårdoch omsorgsprogrammet 2 700 och övriga yrkesprogram 2 800 gymnasiepoäng.
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Lydelse som träder i kraft den 2 juli 20236
Bilaga 37

Nationella program i anpassade gymnasieskolan
De nationella programmen i anpassade gymnasieskolan är
− Programmet för administration, handel och varuhantering,
− Programmet för estetiska verksamheter,
− Programmet för fastighet, anläggning och byggnation,
− Programmet för fordonsvård och godshantering,
− Programmet för hantverk och produktion,
− Programmet för hotell, restaurang och bageri,
− Programmet för hälsa, vård och omsorg,
− Programmet för samhälle, natur och språk, och
− Programmet för skog, mark och djur.

6
7

Se SFS 2022:1315, se även prop. 2021/22:162.
Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620.
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Föreslagen lydelse
Bilaga 38

Nationella program i anpassade gymnasieskolan
De nationella programmen i anpassade gymnasieskolan är
− Programmet för handel och service,
− Programmet för estetiska verksamheter,
− Programmet för fastighet och byggnation,
− Programmet för fordonsvård och godshantering,
− Programmet för hantverk och produktion,
− Programmet för hotell, restaurang och bageri,
− Programmet för hälsa, vård och omsorg,
− Programmet för samhälle, natur och språk, och
− Programmet för skog, mark och djur.

8

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:620. Senaste lydelse 2022:1315.

