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att godkänna bilagt yttrande vad avser utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
Ärendet 
 
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Yrkesprogramsutredningens 
slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97). 
 
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 arbetslivsorientering. 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. 
 
Uppsala kommun ser mycket positivt på och ställer sig bakom förslagen i utredningen.  
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 ska prioriteras vid antagningen till komvux. 
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Yttrande över slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97), UBN-
2015-5182 
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. Nu står det dock att ansökan ska bygga på att man har ett gemensamt 
behov, vilket inte alltid är realistiskt om kommunerna sinsemellan är olika. Däremot bör det 
eftersträvas att samverkan bygger på att behoven kompletterar varandra.  Detta behöver 
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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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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 (IFAU) 
25. Bollnäs kommun 
26. Borgholms kommun 
27. Essunga kommun 

Postadress Telefonväxel E-post: u.registrator@regeringskansliet.se  

103 33 Stockholm 08-405 10 00 

Besöksadress Telefax 
Drottninggatan 16 08-723 11 92 



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. Melleruds 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. Östra Göinge kommun 
58. Skåne läns landsting 
59. Södermanlands läns landsting 
60. Västernorrlands läns landsting 
61. Västra Götalandsregionen 
62. Örebro läns landsting 
63. Östergötlands läns landsting 
64. Göteborgsregionens kommunalförbund 
65. Kommunalförbundet Stockholms län 
66. Länsstyrelsen i Västmanlands län 
67. Samverkansorganet i Blekinge län 
68. Samverkansorganet i Södermanlands län 
69. Samverkansorganet i Västerbottens län 
70. Sveriges Kommuner och Landsting 
71. Academedia 
72. Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd 
73. Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 
74. Djurbranschens yrkesnämnd 
75. Elbranschens centrala Yrkesnämnd 
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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 
87. Handelns kompetensråd 
88. Handikappförbunden 
89. Hantverkarnas Riksorganisation 
90. IF Metall 
91. ILO-kommittén 
92. Ifflurna 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.Maskinentreprenörerna 
105.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 Yrkesnämnd 
120.Svenskt Näringsliv 
121. Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco) 
122.Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag 
123.Sveriges elevråd - SVEA 
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124.Sveriges Elevkårer 
125.Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund 
126.Sveriges Skolledarförbund 
127.Sveriges Vägledarförening 
128.Stoppmöbel- och Träindustrins Yrkesnämnd 
129.Teknikföretagens yrkesnämnd 
130.Thorengruppen AB 
131.Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 
132 .Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) 
133.Trä- och Möbelföretagen 
134.Visita 
135.VVS-branschens Yrkesnämnd 
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 
arbetslivsorientering. 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. 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet, 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. Wordformat, 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 remissä damål. 

Jonas Pont ,n 
ämnesråd 

Kopia till 

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