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Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om 
yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan 
skolformerna 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015 att 
 

- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta 
yrkesskoleprogram i samarbete med relevanta branscher i enlighet med motionen. 

- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjliga lokaler för samutnyttjande av 
gymnasieskolan och yrkesskolan i yrkesprogrammen. 

- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda 
möjligheterna till bättre samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen för 
att säkerställa god tillgång på lärare. 

 
Motionen återges som bilaga. 
 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret. 
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Föredragning 
Motionen tar upp frågor som är mycket angelägna både för utbildningsnämnden och för 
arbetsmarknadsnämnden. I ett första steg är det angeläget att verka för att så få elever som 
möjligt lämnar gymnasieskolan utan examen. I nästa steg ska det finnas möjligheter att 
komplettera sin utbildning för att göra det möjligt att komma in på arbetsmarknaden.  
 
Gymnasieskolan 
 
Utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan ett definierat utvecklingsområde att öka 
yrkesprogrammens attraktivitet där ett utökat samarbete med branschen är ett övergripande 
perspektiv. Till exempel kommer insatser med Ung Företagsamhet att utvecklas på 
yrkesprogram. Fordonsprogrammet kommer att stärkas genom ett samarbete med grundskolan 
och Upplands Motor. Vidare läggs särskilt fokus på att i samarbete med aktuella arbetsgivare 
utveckla undervisningen som är förlagd på en arbetsplats.  
 
Ett starkt fokus kommer under innevarande och kommande läsår vara att utveckla det 
arbetsplatsförlagda lärandet. Från och med läsåret 2016/17 kommer alla de kommunala 
gymnasieskolorna ha introduktionsprogrammet språkintroduktion och kommer inom den 
utbildningen att erbjuda ett spår där målsättningen är att börja på ett yrkesprogram.  
 
Vuxenutbildning 
 
Vuxenutbildningen samverkar löpande med arbetsmarknaden på olika sätt. Ett exempel är de 
insatser som finns inom ramen för kommunens överenskommelse med arbetsförmedlingen 
om riktade satsningar för arbete till unga. En insats innebär att unga personer utan 
gymnasieutbildning får möjlighet att fullfölja en utbildning utifrån ett utbildningskontrakt. 
Praktik på arbetsplats är för många ungdomar viktiga delar i utbildningskontrakten. Vidare 
kan både gymnasieungdomar och vuxna studera på särskilda lärlingsutbildningar inom flera 
yrkesprogram. Inom vuxenutbildningen innebär lärlingsutbildningen att eleven praktiserar 
minst 70 procent på en arbetsplats och att resterande utbildning genomförs på en skola. 
 
Arbetsmarknadsnämnden arbetar bland annat tillsammans med regionförbundet i ett samlat 
utvecklingsarbete beträffande behovet av lokala yrkesutbildningar för vuxna. Arbetet syftar 
bland annat till att stärka samarbetet med branscher och arbetsförmedlingen samt att se över 
hur utbudet av yrkesutbildningar kontinuerligt ska kunna harmonisera med regionalt behov på 
arbetsmarknaden. Hur utbildningar kan utformas avseende till exempel omfattningen av 
praktik och branschkoppling är en fråga som ingår i utvecklingsarbetet.  
 
Samutnyttjande av lokaler och samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
 
Som framhålls i motionen vinner Uppsala kommun på att samordna resurser och utnyttja 
befintliga utbildningslokaler på bästa sätt. Det är också ett prioriterat arbete inom både 
utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att söka samordnade lösningar som fungerar 
för de olika skolformernas specifika behov.  
   



Idag bedrivs yrkesutbildning för vuxna på flera av de kommunala gymnasieskolorna, bland 
annat inom restaurang- och livsmedelsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet samt 
fordons- och transportprogrammet. Det möjliggör för Uppsala kommun att ha fler heltids-
tjänster inom dessa områden vilket gör det lättare att säkra kompetensförsörjningen. Att 
bedriva yrkesutbildningar både inom gymnasium och inom vuxenutbildning på samma skola 
är alltså eftersträvansvärt och det är angeläget att söka lösningar som tar hänsyn till att 
vuxenutbildningens uppdrag ställer särskilda krav på flexibilitet i tid och organisation. 
 
Slutligen kan nämnas att förutom vuxenutbildningens sedan länge etablerade form att 
upphandla utbildning på entreprenad, finns numera i skollagen även möjlighet för gymnasiet 
att överlämna vissa uppgifter på entreprenad. Utbildningsnämnden har tagit beslut om att 
upphandla inriktningen anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet med en 
option för vuxenutbildningen att göra avrop. Detta är en intressant pilot när det gäller möjlig 
samverkan och ett delat ansvar med branschen. 
 
Sammanfattningsvis pågår det således redan idag en rad insatser både inom utbildnings-
nämndens och inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde som möter förslagen i 
motionen. Som vuxenstuderande utan gymnasiekompetens har man redan idag möjlighet till 
yrkesutbildning med en stor andel praktik. Det pågår vidare en utveckling av samverkan med 
branscher både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen i syfte att anordna utbildning på 
ett sådant sätt att inträdet på arbetsmarknaden underlättas. Samverkan mellan gymnasieskola 
och vuxenutbildning vad avser lokaler och personal sker idag och möjligheter till utökning av 
sådan samordning undersöks kontinuerligt.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Utbildningsförvaltningen   Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Birgitta Pettersson   Lena Winterbom 
Utbildningsdirektör   Direktör 
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