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att lämna yttrande till utbildningsdepartementet enligt förvaltningens förslag. 
  
 
Ärendet 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Yrkesprogramsutredningens 
slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97). Arbetsmarknadsnämnden yttrar sig i de delar som 
berör nämndens ansvarsområde.  
 
Utredningen föreslår bl.a. olika insatser för att stärka kunskaperna om arbetslivet inför 
gymnasievalet. 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 
behörighetsgivande förutbildningar inom yrkeshögskolan. 
 
Arbetsmarknadsnämnden ser positivt på förslagen i utredningen som berör utbildning för 
vuxna. Förslagen i utredningen om utvecklad regional samverkan kan dock behöva 
förtydligas för att underlätta samverkan mellan kommuner som sinsemellan har olika 
förutsättningar. Vidare saknar Uppsala kommun i utredningen en mer tydlig problembild 
angående effekterna av att den som har kortast utbildningsbakgrund i alla lägen ska prioriteras 
vid antagningen till komvux. 
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Förslag 

Utbildningsdepartementet 
103 33 Stockholm 

Yttrande över slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97) 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Yrkesprogramsutredningens 
slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97) 
 

Sammanfattning 
Uppsala kommun ser mycket positivt på och ställer sig bakom förslagen i utredningen.  
Förslagen om utvecklad regional samverkan kan dock behöva förtydligas för att underlätta 
samverkan mellan kommuner som sinsemellan har olika förutsättningar.  Vidare saknar 
Uppsala kommun i utredningen en mer tydlig problembild angående effekterna av att den som 
har kortast utbildningsbakgrund ska prioriteras vid antagningen till komvux. 

Yttrande 
 
Uppsala kommun ser mycket positivt på och ställer sig bakom förslagen i utredningen. Flera 
av förslagen ligger väl i linje med det arbete som pågår i Uppsala. Uppsala kommun 
tillstyrker också den föreslagna inriktningen för en utredning om utveckling av studie- och 
yrkesvägledningen i grundskolan.  
 
Nedan kommenteras de delar där Uppsala kommun har synpunkter.  

Förslag för utvecklad regional samverkan för yrkesvux, gemensam ansökan om statsbidrag (s 
269) samt regional samverkan som villkor för statsbidrag (s 274) 
 
Uppsala kommun är i huvudsak positiva till förslaget då det ger förutsättningar att ta ett 
helhetsgrepp om utbildningsbehovet i regionen och kan stärka kvalitén i samverkan mellan 
regionens kommuner. Uppsala kommun instämmer också i utredningens bedömning kring 
vikten av regionala behovsanalyser och ser fördelar med att samråda med flera aktörer i detta 
arbete. Det etablerade samarbete som finns kring kompetensförsörjning med samordning av 
Regionförbundet i Uppsala län har här en viktig roll. Nu står det dock att ansökan ska bygga 
på att man har ett gemensamt behov, vilket inte alltid är realistiskt om kommunerna 
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sinsemellan är olika. Däremot bör det eftersträvas att samverkan bygger på att behoven 
kompletterar varandra.  Detta behöver tydliggöras i regelverket kring statsbidraget. 
Samverkan behöver också bygga på samarbetsstrukturer som redan finns så att det inte blir 
dubbelarbete.  

 

Övergripande synpunkt  
 
Utöver kommentaren ovan noterar Uppsala kommun att det i utredningen saknas en mer 
tydlig problembild angående effekterna av att den som har kortast utbildningsbakgrund i alla 
lägen ska prioriteras vid antagningen till komvux. Inom vårdsektorn med förväntade stora 
behov av utbildade undersköterskor behöver antagningsgruppen till utbildningen breddas med 
möjlighet för personer med högskoleförberedande gymnasieexamen att läsa till 
undersköterska inom komvux. Redan idag vittnar arbetsgivarna inom vård och omsorg om att 
deras största rekryteringsproblem är att de personer som börjat som vikarier i verksamheterna, 
som vill och är mycket lämpade att arbeta inom vård och omsorg, inte ges tillträde att läsa till 
undersköterskekompetens inom komvux. Därmed har de inte rätt formell kompetens för att 
komma i fråga för en fast tjänst och arbetsgivaren förlorar dessa motiverade och kvalificerade 
personer till andra sektorer. 
 
Precis som det framgår av utredningen kommer många ungdomar senare i livet till insikt om 
att de vill skaffa sig en yrkesutbildning. Här behövs statliga åtgärder för att säkra 
kompetensförsörjningen inom bristyrken och skapa bättre förutsättningar för yrkesväxling och 
livslångt lärande. 
 
 
 
 
 
 
Caroline Andersson   Ulrik Wärnsberg 
Ordförande i utbildningsnämnden  Ordförande i arbetsmarknadsnämnden 
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