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Bildningsutskottet 

Utbildningsdepartementet inkom den 11 november 2015 med inbjudan till 
Ljusnarsbergs kommun att inkomma med synpunkter i ett remissförfarande rörande 
Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015 :97) Eventuella 
remissyttranden skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 29 februari 
2016. 

Bildningsutskottet beslutade vid sammanträde 16 december 2015 uppdra åt 
undertecknad att utarbeta förslag till remissyttrande. Dessa skulle presenteras vid 
bildningsutskottets sammanträde 201 6-01-14 

Förslag till beslut 
Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta förslaget till yttrande 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 
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ffl LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 

Yttrande 
2016-01-05 

Utbildningsdepartementet 
103 33 STOCKHOLM 

Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97) 
Dnr U2015/05421/GV 

Sammanfattning 
Ljusnarsbergs kommun välkomnar förslagen för att stärka elevers kunskaper om 
arbetslivet, bl.a. förtydligandet kring den praktiska yrkesorienteringen inom 
grundskolan samt förslaget om en utredning för att utveckla studie- och 
yrkesvägledningen inom grundskolan 

Vi ser även positivt på förslaget om ett femårigt försök med branschskolor för att stärka 
yrkesutbildningen inom vissa små yrkesområden - ett förslag som bör kunna utgöra ett 
effektivt verktyg för att stärka utbildningarna inom yrkesområden med stor betydelse 
för arbetsmarknaden där utbildningssystemet inte hittills har lyckat lösa 
kompetensbehovet och konstaterar med tillfredsställelse utredningens förslag att staten 
ska ta ett ekonomiskt ansvar för dessa utbildningar. 

Vi ställer oss dock tveksamma till effekten av förslaget om att statsbidraget för 
yrkesvux villkoras med att minst tre kommuner samverkar om utbildningen. 

Avsnitt 8 - Regional samverkan om yrkesvux. 
I avsnittet föreslås att statsbidraget för yrkesvux villkoras med att minst tre kommuner 
samverkar kring yrkesutbildningar. Förslaget skulle innebära en mindre flexibilitet för 
kommunen när det gäller att utforma vår yrkesutbildning utifrån lokala behov samtidigt 
som vi har svårt att se att en samverkan skulle leda till ett bredare utbud för 
kommunens invånare. Vi kan redan idag erbjuda ett brett utbud i samverkan med 
kommunala och privata utförare - problemet är snarare att med den studiefinansiering 
som erbjuds så framstår tyvärr inte yrkesvux som ett nog lockande alternativ för många 
utan man väljer att avstå från yrkesutbildningar som skulle kunna leda till en 
anställning - något vilket vi ser många exempel på. Att tvinga fram en ökad samverkan 
leder enligt vår mening endast till en ökad arbetsbörda för ledningen för Komvux utan 
att bidra till ett bättre utbud av utbildningar. 

Enligt uppdrag 

Anders Nordlund 
Bildningschef, Ljusnarsbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Gruvstugutorget 
714 80 Kopparberg 

www.ljusnarsberg.se 
kommun@ljusnarsberg.se 

telefon 0580-805 00 
fax 0580-718 30 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2016-01-14 

Justerandes sign. 

Bos§ 15 Dnr KS 281/2015,0009/2016 

Remissyttrande, Yrkesprogramutredningens slutbetänkande 
Välja yrke (SOU 2015:97), Utbildningsdepartementet 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsdepaiiementet har den 1 december 2015 inkommit med remiss 
gällande Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97) . . 

Utredningen föreslår bland annat olika insatser för att stärka kunskaperna om 
arbetslivet inför gymnasievalet. Det handlar bland annat om fö1iydligande av 
grundskolans styrdokument och att alla elever i grundskolan och specialskolan 
skall ges en möjlighet att genomföra två veckors praktisk arbetslivsorientering. 
Utredningen föreslår också en försöksverksamhet med branschskolor för vissa 
små yrkesområden. Vidare föreslår utredningen insatser för att förtydliga och 
förstärka de nationella programområdens roll samt att ett nationellt råd för 
yrkesutbildning imättas. Därutöver lämnar utredningen förslag om utökad 
regional samverkan om yrkesvux och vissa förslag om behörighetsgivande 
förutbildningar inom yrkeshögskolan. 

Eventuellt remissvar skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 
29 februari 2016. 

Bildnings- och sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 16 december 
2015 § 229 uppdra åt bildningschef Anders Nordlund undersöka om intresse finns 
från kommunen att lämna remissvar samt att åtenapportera ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med förslag till yttrande daterat den 
5 januari 2016. 

Bildningschef Anders Nordlund föredrar föreliggande förslag till yttrande. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen anta föreliggande förslag 
till yttrande. 

Utdragsbestyrkande 
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Bos§ 229 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 
Sammanträdesdatum 

2015-12-16 

Dnr KS 281/2015 

Remiss, Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja 
yrke (SOU 2015:97), Utbildningsdepartementet 

Justerandes sign. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsdepartementet har den 1 december 2015 inkommit med remiss 

gällande Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97). 

Utredningen föreslår bland annat olika insatser för att stärka kunskaperna om 

arbetslivet inför gymnasievalet. Det handlar bland annat om förtydligande av 

grundskolans styrdokument och att alla elever i grundskolan och specialskolan 

skall ges en möjlighet att genomföra två veckors praktisk arbetslivsorinetring. 

Utredningen föreslår också en försöksverksamhet med branschskolor för vissa 

små yrkesområden. Vidare föreslår utredningen insatser för att förtydliga och 

förstärka de nationella programonu·ådens roll samt att ett nationellt råd för 

yrkesutbildning imättas. Därutöver lämnar utredningen förslag om utökad 

regional samverkan om yrkesvux och vissa förslag om behörighetsgivande 

förutbildningar inom yrkeshögskolan. 

Eventuellt remissvar skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 

29 februari 2016. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet uppdrar åt bildningschef Anders Nordlund 
undersöka om intresse finns från kommunen att lämna remissvar samt att 
återrapportera ärendet vid sammanträde den 14 januari 2016. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbestyrkande 
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Välja yrke (SOU 2015:97) 

Härmed remitteras Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja 
yrke (SOU 2015:97). 

Remissinstanser: 
1. Riksdagens ombudsmän (JO) 
2. Kammarrätten i Stockholm 
3. Myndigheten för delaktighet 
4. Barnombudsmannen 
5. Arbetsgivarverket 
6. Statens skolverk 
7. Statens skolinspektion 
8. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
9. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
10. Myndigheten för yrkeshögskolan 
11. Universitet- och högskolerådet 
12. Malmö högskola 
13. Stockholms universitet 
14. Umeå universitet 
15. Centrala studiestödsnämnden 
16. Elsäkerhetsverket 
17. Konkurrensverket 
18. Tillväxtverket 
19. Tillväxtverket (Regelrådet) 
20. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
21. Diskrimineringsombudsmannen 
22. Arbetsmiljöverket 
23. Arbetsförmedlingen 
24. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 

utvärdering (IF AU) 
25. Bollnäs kommun 
26. Borgholms kommun 
27. Essunga kommun 

Postad,ess 
103 33 Stockholm 

8esCksadress 

Tefefonvaxef 
08-405 10 00 

Telefax 

E-post: u.registrator@,egeringskansliet.se 
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28. Gotlands kommun 
29. Götene kommun 
30. Göteborgs kommun 
31. Hagfors kommun 
32. Hultsfreds kommun 
33. Härnösands kommun 
34. Kalix kommun 
35. Karlkrona kommun 
36. Kumla kommun 
37. Ljungby kommun 
38. Ljusnarsbergs kommun 
39. Ludvika kommun 
40. Lysekils kommun 
41. Malmö kommun 
42. M elleruds kommun 
43. Mölndals kommun 
44. Norrköpings kommun 
45. Nynäshamns kommun 
46. Oxelösunds kommun 
47. Sala kommun 
48. Skövde kommun 
49. Stockholms kommun 
50. Strängnäs kommun 
51. Söderköpings kommun 
52. Täby kommun 
53. Uddevalla kommun 
54. Uppsala kommun 
55. Vadstena kommun 
56. Ånge kommun 
57. Ö stra Göinge kommun 
58. Skåne läns landsting 
59. Södermanlands läns landsting 
60. Västernorrlands läns landsting 
61. Västra Götalandsregionen 
62. Örebro läns landsting 
63. Ö stergötlands läns landsting 
64. G öteborgsregionens kommunalförbund 
65. Kommunalförbundet Stockholms län 

66. Länsstyrelsen i Västmanlands län 

67. Samverkansorganet i Blekinge län 
68. Samverkansorganet i Södermanlands län 

69. Samverkans organet i Väs terbottens län 
70. Sveriges Komm uner och Landsting 

71. Academedia 
72. Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd 

73 . Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 
74. Djurbranschens yrkesnämnd 
75. Elbranschens centrala Yrkesnämnd 



76. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 
77. Folkbildningsrådet 
78. Friskolornas Riksförbund 
79. Frisörernas yrkesnämnd 
80. Föreningen Sveriges Skolchefer (FSS) 
81. Företagarnas Riksorganisation 
82. Föräldraalliansen Sverige 
83. Glasmästeribranschens lärlingsnämnd 
84. Golvbranschen 
85. Grafiska yrkesnämnden 
86. Gruvindustrins yrkesnämnd 
8 7. Handelns kompetens råd 
88. Handikappförbunden 
89. Hantverkarnas Riksorganisation 
90. IF Metall 
91. ILO-kommitten 
92. Ideburna skolors riksförbund 
93. Industriarbetsgivarnas kompetensråd 
94. Industrirådet 
95. Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
96. Lackerarnas yrkesnämnd 
97. Landsorganisationen i Sverige (LO) 
98. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 
99. Lernia AB 
100.Lika Unika 
101.Livsmedelsföretagen 
102.Lärarförbundet 
103.Lärarnas Riksförbund (LR) 
104.Maskinen treprenörerna 
1 OS.Måleribranschens Yrkesnämnd 
106.Motorbranschens Yrkesnämnd 
107.Murnings- och putsentreprenörerna 
108.Nackademin Aktiebolag 
109.Nationell samverkan psykisk ohälsa (NSPH) 
110.Naturbrukets Yrkesnämnd 
111.Nätverket för unga för tillgänglighet 
112.Plushögskolan AB 
113.Plåt- och Ventilationsbranschens Yrkesnämnd 
114.Praktiska Sverige AB 
115.Riksförbundet Hem och Skola 
116.Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan 
117.Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) 
118.Servicebranschens Yrkesnämnd 
119 .Skogsbrukets Y rkesnämnd 
120.Svenskt Näringsliv 
121.Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) 
122.Sveriges Auktoriserade U tbildningsföretag 
123.Sveriges elevråd - SVEA 
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124.Sveriges Elevkårer 
125.Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund 
126.Sveriges Skolledarförbund 
12 7 .Sveriges Vägledarförening 
128.StoppmöbeJ- och Träindustrins Yrkesnämnd 
129.Teknikföretagens yrkesnämnd 
130.Thorengruppen AB 
131.Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 
132.Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TY A) 
133.Trä- och Möbelföretagen 
134.Visita 
135. WS-branschens Y rkesnämnd 
136.Yrkeshögskoleförbundet i Sverige 
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Utredningen föreslår bl.a. olika insatser för att stärka kunskaperna om 
arbetslivet inför gymnasievalet. Det handlar bl.a. om förtydligande av 
grundskolans styrdokument och att alla elever i grundskolan och 
specialskolan ska ges en möjlighet att genomföra två veckors praktisk 
arbecslivsorientering. Utredningen föreslår också en försöksverksamhet 
med branschskolor för vissa små yrkesområden. Vidare föreslår 
utredningen insatser för att förtydliga och förstärka de nationella 
programrådens roll samt att ett nationellt råd för yrkesutbildning 
inrättas. Därutöver lämnar utredningen förslag om utökad regional 
samverkan om yrkesvux och vissa förslag om behörighecsgivande 
förutbildningar inom yrkeshögskolan. 
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Remissvaren ska ha kommit in till U tbildningsdepartementet, 103 33 
Stockholm, senast den 29 februari 2016. Remissvaren bör sändas 
elektroniskt i PDF-format och i ett format som man kan kopiera 
textavsnitt från, t.ex. \'v' ordformat, till u.remissvar@regeringskansliet.se. 
Var vänlig gör hänvisning till diarienummer U2015/05421/GV. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att i svaret ge besked om detta. För andra remissinstanser innebär 
remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst 1 exemplar av 
betänkandet. Exemplaren beställs hos Wolters Kluwer kundservice, 
106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, telefax 08-598 191 91, e-post 
kundservice@wolterskluwer.se. Ange vid beställning att exemplaren är 

avsedda för r~damål. 
I . .._ 
. ~ t )~ - IV\ 

: Jonas Pont n 
/ ämnesråd 
i 

Kopia till 

Riksdagens utredningstjänst 
Wolters Kluwer Sverige AB, Backoffice, 106 47 Stockholm 
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Välja yrke 

Shttbetänkande av Yrkesprogramsutredningen 

Stockholm 2015 

- --STATEN S OFFENTLIGA 
UTRED NINGAR 

sou 2015:97 



Sammanfattning 

Uppdraget och utredningens utgångspunkter 

Många unga söker arbete samtidigt som många arbetsgivc1re är oro
liga för sin kompetensförsörjning. Intresset för gymnasieskolans 
yrkesprogram är vikande. Därför tillsattes Yrkesprogramsutred
ningen, med uppdrag att lämna förslag som stärker den gymnasiala 
yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlättar ung
domars övergång från skola till arbetsliv och förstärker den natio
nella kompetensförsörjningen. 

En bättre matchning mellan ungdomars val av utbildning och 
arbetsmarknadens efterfrågan kan grovt sett åstadkommas på två 
sätt: genom att dimensionera antalet platser inom gymnasieskolans 
nationella program efter arbetsmarknadens efterfrågan eller genom 
att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet. Utredningen förespråbr 
inte en centralstyrd dimensionering efter arbetsmarknadens efter
frågan. En sådan dimensionering förutsätter att det träffsäkert går 
att förutsäga arbetsmarknadens behov. Samtidigt skulle elevens val
frihet begränsas. Utredningen har i sitt arbete i stället valt att utgå 
från olika typer av insatser som behövs för att öka yrkesutbild
ningarnas attraktivitet. För det första behöver elever få ett bättre 
beslutsunderlag inför gymnasievalet. För det andra behöver till
gången till yrkesutbildning förbättras. För det tredje behöver ut
bildningarnas kvalitet förbättras genom en stärkt samverkan med 

arbetsmarknaden. 

Kunskaper om arbetslivet underlättar gymnasievalet 

Att välja program till gymnc1sieskolan är ett viktigt men svårt val för 
en ung person. För att vara väl förberedd för valet behöver en elev i 
grundskolan tidigt utveckla kunskaper om arbetslivet och olika 
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Sammanfattning sou 2015:97 

yrkesornråden samt få vägledning i den konkreta valsituationen. 
Utredningen konstaterar att kvaliteten i studie- och yrkesvägled
ningen i grundskolan varierar och att elevernas kunskaper om arbets
livet och om vilka jobb som finns behöver förbättras. Utredningen 
föreslår att: 

• grundskolans läroplan och kursplaner ska förtydligas när det 
gäller kunskaper om arbetslivet, 

• alla elever i grundskolan och specialskolan ska ges möjlighet att 
genomföra minst två veckors praktisk arbetslivsorientering 
(prao) på en arbetsplats eller på etc yrkes program i gymnasie
skolan, 

• Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att informera huvudmännen 
om hur riskbedömningar ska genomföras vid prao, och att 

• en utökad statlig satsning på yrkestävlingar ska genomföras. 

Större och mer genomgripande förändringar av studie- och yrkes
vägledningen i grundskolan kräver en grundligare analys än vad 
som varit möjlig att genomföra inom ramen för Yrkesprograms
ucredningens uppdrag. Utredningen föreslår därför att en ny statlig 
utredning får i uppdrag att utveckla studie- och yrkesvägledningen i 
grundskolan. 

Förstärk gymnasieskolans värdegrundsarbete 

Gymnasieskolans yrkesprogram är tydligt könsuppdelade. Brister 
när det gäller värdegrunden på yrkesprogrammen kan vara en av 
förklaringarna till att elever som valt otraditionellt senare byter 
program eller avbryter sina studier. För att yrkesprogrammen ska 
kunna attrahera nya grupper av elever och uppmuntra till mindre 
könsstereotypa utbildningsval krävs att skolorna blir medvetna om 
vikten av ett aktivt värdegrundsarbete för att förebygga trakasserier 
och kränkande behandling. Utredningen föreslår att: 

14 



sou 2015:97 Sammanfattning 

• Skolverket, i arbetet med nationella skolutvecklingsprogram, 
särskilt ska beakta behovet av värdegrundsarbete inom gym
nasieskolans yrkesprogram, och att 

• Skolinspektionen ska få i uppdrag att granska kvaliteten på 
värdegrundsarbetet inom gymnasieskolan. 

Det behövs både reglerad och frivillig samverkan 
mellan gymnasieskolan och arbetsmarknaden 

Att arbetsmarknadens branschorganisationer och utbildningssyste
met samverkar om gymnasial yrkesutbildning är avgörande för ut

bildningarnas kvalitet och attraktionskraft. Samverkan kan dels ske 
i reglerad form, i nationella och lokala programråd, och dels i for
mer som inte är reglerade i författningar eller inskrivna i skolans 
styrdokument. Exempel på sådana samverkansmodeller är Teknik
college, Vård- och omsorgscollege och andra modeller som kan 
omfatta certifiering, validering och yrkesprov. 

Förtydliga och förs tå'rk de nationella programrJdens roll 

Sedan 2010 finns det ett nationellt programråd för varje nationellt 
yrkesprogram i gymnasieskolan. De nationella programråden fun
gerar som foru m för en kontinuerlig dialog mellan Skolverket och 
representanter för de yrkesområden som yrkesprogrammen utbil
dar för. Det finns dock utvecklingsområden, bl.a. är rådens for
mella roll inom Skolverket otydlig, rådens ledamöter har begränsat 
inflytande över rådens dagordning och ledamöterna saknar möjlig-· 
het att lyfta övergripande och mer politiska frågor till en högre 
organisatorisk nivt Utredningen föreslår att: 

• de nationella programrådens funktion inom Skolverket ska för
tydligas och att reglering som berör de nationella programråden 
ska samlas i en förordning, 

• rådens ledamöter ska väljas med mandat från de organisationer 
de representerar, och att 

• Skolverket, i samråd med rådens ledamöter, ska utarbeta rikt
linjer för hur rådens arbete ska bedrivas. 

15 
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Inrätta ett nationellt råd föryrkesutbildning 

I dag saknas en nationell institutioneJI nivå där utbildningssystemet 
och arbetsmarknaden kan samverka om yrkesutbildning. Utred
ningen föreslår att: 

• det inrättas ett nationellt råd för yrkesutbildning med repre
sentanter från arbetsmarknadens parter, myndigheter och depar
tement. 

• Rådet ska samråda kring strategiska frågor om utveckling av 
yrkesutbildning och andra åtgärder som är relevanta för den 
långsiktiga nationella kompetensförsörjningen. Det nationella 
rådet för yrkesutbildning ska vara rådgivande till regeringen och 
komplettera och avlasta de nationella programråden. 

Yrkescollege och andra frivilliga samverkansmodeller 

Frivillig samverkan mellan arbetsmarknaden och utbildningssyste
met bygger på ett gemensamt intresse att säkra utbildningarnas 
kvalitet och attraktionskraft. Den kartläggning som utredningen 
har gjort visar att det finns någon form av kvalitetssäkring från en 
branschorganisation inom alla gymnasieskolans yrkesprogram, men 
inte inom alla inriktningar och yrkesutgångar. Om ett yrkes
program eller en inriktning inom ett yrkesprogram i gymnasie
skolan saknar en tydlig och välorganiserad mottagande bransch kan 
det vara ett tecken på att utbildningen inte kan anordnas med till
räckligt god kvalitet. 

Olikheter mellan branscher innebär att en enskild modell för 
samverkan, t.ex. yrkescollege, inte passar alla. För att en bransch 
ska kunna hitta en modell som passar branschens förutsättningar 
och behov krävs, enligt utredningens bedömning: 

1. en vilja från branschens arbetsmarknadsparter att engagera sig i 
den gymnasiala yrkesutbildningen, 

2. kunskaper om vilka kompetenser som krävs för att bli anställd 
hos branschens arbetsgivare och hur dessa kan säkras, och 

3. ekonomiska och organisatoriska resurser. 
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Stöd till lokal och regional samverkan 

Branscher som inte har en regional org,rnisation kan ha svårt att 
bygga upp samverkansmodeller för kvalitetssäkring och att delta 
aktivt i lokala programråd. 

Förekomsten av lokala programråd varierar mellan yrkespro
grammen men utredningen bedömer att ytterligare reglering av de 
lokala programråden inte är ändamålsenlig. För att stärka lokal sam
verkan genom de lokala programråden krävs det i stället uppföljande 
och stödjande åtgärder. Utredningen föreslår att: 

• det ska inrättas ett statsbidrag för regionala stödfunktioner för 
att fler branschorganisationer ska kunna bygga upp kapacitet för 
lokal samverkan kring gymnasial yrkesutbildning. 

Branschorganisationer och nationella programråd kan bistJ i 
kvalitetsgranskning och tillsyn av yrkesprogrammen 

Med de metoder Skolinspektionen i dag använder i sin regelbundna 
tillsyn kan det vara svårt att upptäcka brister i yrkesinnehållet inom 
gymnasieskolans yrkesprogram, t.ex. när det gäller utrustning, mate
rial, lokaler och lärares yrkeskompetens. Utredningen föreslår att: 

• Skolinspektionen får i uppdrag att undersöka hur riskbedömning 
inför urval av gymnasieskolor för regelbunden tillsyn kan utveck
las för att i större utsträckning upptäcka sådana brister, och att 

• Skolinspektionen ska undersöka om myndigheten kan ta hjälp 
av branschorganisationer som kvalitetssäkrare vid etablerings
kontroller och tillsyn av huvudmän och gymnasieskolor som er
bjuder yrkesprogram. 

En försöksverksamhet med branschskolor 
för vissa små yrkesområden 

Vissa yrkesutbildningar lyckas inte locka elever trots att det finns 
stora möjligheter att få arbete direkt efter avslutad gymnasieutbild
ning. Många branschorganisationer efterfrågar möjligheter att ta ett 
större ansvar för smala yrkesutbildningar som har stor betydelse 
för arbetsmarknaden, men som riskerar att nedprioriteras inom 
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• statsbidraget för yrkesvux ska villkoras med att minst tre kom
nnmer samverkar om utbildningen samt ansöker om statsbidrag 
gemensamt, och att 

• kommunerna ska samråda med aktören med regionalt utveck
lingsansvar i länet eller länen inför ansökan om statsbidrag för 
yrkesvux. 

Fler behöriga till yrkeshögskolan 

Flera av de program och inriktningar i gymnasieskolan som leder 
fram till yrken där det råder brist på arbetskraft har svårt att rekry
tera elever. Det innebär att antalet behöriga sökande till yrkeshög
skolans eftergymnasiala utbildningar minskar när allt fler utbild
ningsanordnare ställer krav på särskilda förkunskaper från ett visst 
program i gymnasieskolan. 

Snäva behörighetskrav till yrkeshögskolan, i kombination med 
bristande utbud av yrkeskurser inom den kommunala vuxenutbild
ningen, försvårar för personer att växla yrke senare i livet, till exem
pel som en följd av strukturomvandling på arbetsmarknaden. 

För att underlätta behörighetskomplettering har Regeringskans
liet (Utbildningsdepartementet) föreslagit att behörighetsgivande 
förutbildningar på gymnasial nivå ska kunna ges inom yrkeshög
skolan. Sådana förutbildningar föreslås kunna ges i bristyrken och 
om det finns brist på behöriga sökande. Utredningen anser att för
slaget bör antas med vissa ändringar. Utredningen föreslår att be
hörighetsgivande förutbildningar inom yrkeshögskolan: 

• ska kunna erbjudas om det i förväg kan antas finnas brist på be
höriga sökande, 

• huvudsakligen ska avse yrkesämnen, och 

• ska få omfatta upp till tio veckors utbildning. 

Utredningen föreslår också att Myndigheten för yrkeshögskolan 
ska få i uppdrag att främja utvecklingen av behörighetsgivande för
utbildningar. 
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