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Datum Sid 
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Vår beteckning Er beteckning/Diarienummer 

 

Remissyttrande 

Kontaktpersoner i detta ärende Skolverket 

Marcus Johansson 

070-330 13 80 

marcus.johansson@akeri.se 

 

 

Att: Anna Westerholm 

Box 4002 

171 04 Solna 

remiss.amnesbetyg@skolverket.se 

registrator@skolverket.se 

 

  

  

  

  

  

SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS YTTRANDE 

ÖVER REMISSENSVAR: INFÖRANDE AV 

ÄMNESBETYG I GYMNASIESKOLAN, 

GYMNASIESÄRSKOLAN OCH INOM 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING PÅ 

GYMNASIAL NIVÅ SAMT FÖRSLAG 

AVSEENDE ÄNDRINGAR SOM RÖR 

HANTVERKSPROGRAMMET  

 

Sveriges Åkeriföretag är med cirka 5 200 medlemsföretag åkerinäringens 

branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av denna 

näring som svarar för cirka 4 % av Sveriges BNP. 

 

Allmänt 

Sveriges Åkeriföretag har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 

innehållet i rubricerad remiss. Sveriges Åkeriföretag har tagit del av de handlingar 

som bifogats remissen. Sveriges Åkeriföretag önskar med anledning av detta 

framföra följande. 
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Sammanfattning  
 

Sveriges Åkeriföretag har tagit del av remissen och det redovisas nedan. Sveriges 

Åkeriföretag väljer att endast svara på det som är för oss som branschorganisation 

är relevant. 

 

 

Kommentarer på föreslagen remiss 
 
Vad gäller yrkesförberedande utbildningar är det av stor vikt att elev som utbildats 

vid yrkesförberedandegymnasium eller via annan yrkesförberedande 

vuxenutbildning är anställningsbar efter genomgången utbildning. Sveriges 

Åkeriföretag får ofta återkoppling från medlemsåkerier att många som oftast 

genomgått någon form av vuxenutbildning har undermåliga kunskaper om yrket 

som yrkesförare av tunga fordon samt har dåliga kör– och hanteringskunskaper 

med tunga fordon 

 

Vad gäller möjligheten att beredas berättigande och möjlighet att ansöka till 

högskoleutbildning efter gymnasial utbildning ser Sveriges Åkeriföretag som 

mycket positivt. Yrkesförberedande program bör därför ej föreligga hinder för 

elevens fortsatta studier och möjligheter.   

Allmän utgångspunkt om remissen 
Sveriges Åkeriföretag tillstyrker i övrigt samtliga föreslagna åtgärder enligt 

remissens förslag. Förutom i ovan angiven kommentar där stor vikt bör läggas på 

de praktiska momenten i själva genomförandet av utbildningarna för att höja 

kompetensen som yrkesförare vilket kommer generera större och bättre 

yrkesförare med högre anställningsbarhet efter genomgången utbildning. 

Avslutande kommentar 
Sveriges Åkeriföretag har full förståelse för att remissen är viktig för 

utbildningarnas fortsatta funktion och framtid och har därmed stort förtroende för 

Skolverkets kompetenser inom de olika områden som anges.  
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Övrigt 

Sveriges Åkeriföretag står gärna Skolverket till förfogande även i framtiden i 

arbetet med regelgivning eller andra förändringar och viktiga frågor som berör 

transportsektorn för godstransporter på väg. 

 

 

 

 

 

 
 

Marcus Johansson 

Utbildningschef 
 


