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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-06

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason
samt justitierådet Agneta Bäcklund.

Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt

Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Utbildningsdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Anna
Skeppstedt, biträdd av departementssekreteraren Erik Henriks.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

I samband med Lagrådets granskning att förslaget till ny skollag uttalade Lagrådet att en brist var att det i paragrafer med samma sakliga
innehåll hade använts olika formuleringar (prop. 2009/10:165
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s. 1300). Detsamma gäller i denna remiss (se t.ex. 17 a kap. 16 §
jämförd med 16 kap. 35 §). Vid en översyn av lagen bör en samlad
genomgång och överarbetning ske av lagens språkliga utformning.

17 a kap. 7–9 §§

Bestämmelserna under rubrikerna Utbildningens omfattning och Garanterad undervisningstid har sina motsvarigheter i 16 kap. 17–
20 §§. Bestämmelserna är i stor utsträckning likalydande. De nu föreslagna bestämmelserna har dock strukturerats på ett annat sätt
och ordningsföljden mellan bestämmelserna avviker vid en jämförelse med 16 kap. Vidare har rubrikerna utformats på olika sätt i de
två kapitlen, trots att innehållet i bestämmelserna i allt väsentligt
överensstämmer.

För att underlätta överskådligheten bör bestämmelserna samlas under en rubrik som ges följande lydelse. Vidare bör de föreslagna bestämmelserna i 17 a kap. 7–9 §§ delas upp i fyra paragrafer och utformas enligt följande.

Utbildningens omfattning och garanterad undervisningstid
7§
Utbildningen är avsedd att genomgås på ett läsår. Utbildningen ska
bedrivas som heltidsstudier.
8§
Elever på utbildningen har rätt till minst 800 undervisningstimmar om
60 minuter (garanterad undervisningstid).
9§
Omfattningen av studierna anges i gymnasiepoäng.
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10 §
Utbildningen omfattar 900 gymnasiepoäng, varav 100 gymnasiepoäng avser ett examensarbete.
För utbildningen ska det finnas en poängplan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om poängplanen.

Följande paragrafer får numreras om.

