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Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den
nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt
lärande
Sammanfattning
Sveriges kommuner och Landsting ställer sig bakom förslaget att författningsreglera
de krav på resultat av lärande som måste vara uppfyllda för att ett godkänt resultat på
allmän kurs på grundläggande respektive gymnasial nivå ska kunna utfärdas av en
folkhögskola. SKL ställer sig även bakom förslaget att tydliggöra Folkbildningsrådets
roll i arbetet med kvalitetssäkring av folkhögskolornas allmänna kurser inklusive
utfärdande av intyg.
Studier på allmän kurs kan visserligen redan enligt nuvarande reglering ge behörighet
till gymnasiestudier eller eftergymnasiala studier, men förslaget innebär att
folkhögskolorna slipper ansöka om beslut om nivåplacering av intygen, det vill säga
mindre administration för folkhögskolorna. Förslagen innebär också att allmän kurs
jämställs med annan likvärdig utbildning, vilket är en fördel både för individen och för
folkhögskolorna.
I promemorian redovisas vilka konsekvenser de föreslagna ändringarna får för bland
annat folkhögskolorna och för den kommunala självstyrelsen. När det gäller
konsekvenser för folkhögskolorna innebär förslaget att de slipper ansöka om
nivåplacering av intygen, det vill säga mindre administration. När det gäller
konsekvenser för den kommunala självstyrelsen har Utbildningsdepartementet tagit
hänsyn till att de offentligägda folkhögskolorna har regioner och landsting som
huvudmän och konstaterar att det inte får några konsekvenser. Detta eftersom
föreslagna förtydliganden av författningsregleringen inte har någon betydelse för hur
utbildningen på allmän kurs genomförs. SKL kan inte se några andra konsekvenser
som kan vara till nackdel för folkhögskolorna och regioner och landsting och ställer
sig därför bakom samtliga förslag till ändringar i förordningen (2015:218) om
statsbidrag till folkbildningen samt (2015:545) om kvalifikationer för livslångt
lärande.
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SKL ställer sig bakom förslaget att författningsreglera de krav på resultat av lärande
som måste vara uppfyllda för att ett intyg om godkänt resultat på allmän kurs ska
kunna utfärdas av en folkhögskola.
SKL ställer sig även bakom förslaget att tydliggöra Folkbildningsrådets roll i arbetet
med kvalitetssäkring av folkhögskolornas allmänna kurser inklusive utfärdande av
intyg.
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