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Kommunstyrelsen 

Yrkes-SM 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att Uppsala kommun arrangerar Yrkes-SM 2018 enligt föredragning, 
 
att uppdra till stadsdirektör att utse ledamöter som ska ingå i den projektgrupp som ansvarar 
för förberedelser och genomförande av yrkes-SM 2018, samt 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att beakta kostnaden i förslag till budget för år 2018. 
 
 
Ärendet 
Tillsammans med Regionförbundet Uppsala län ansökte Uppsala kommun den 9 maj 2014 
hos World Skills Sweden om att arrangera Yrkes-SM 2016. Ansökan avslogs men med löfte 
om att få arrangera Yrkes-SM 2018 om intresse kvarstod.  
 
Som ett led i att lyfta yrkesprogrammens status beslutade dåvarande utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2014 att föreslå kommunstyrelsen att Uppsala 
kommun ska vara värd för Yrkes-SM 2018. 
 
Föredragning 
Yrkes-SM är den största nationella aktiviteten med fokus på yrkesutbildningens möjligheter. 
Syftet är att kommunicera möjligheterna med att välja en gymnasial yrkesutbildning genom 
att arrangera yrkestävlingar, ge möjlighet att prova på olika yrken och få tillfälle att prata och 
lyssna till yrkeskunniga personer. Tävlingarna kvalificerar för en plats i det svenska 
Yrkeslandslaget. Målgruppen för Yrkes-SM är skolelever, främst i årskurs 8 och 9 samt 
förstaårselever på gymnasial yrkesutbildning, föräldrar, skolpersonal, myndighetsföreträdare, 
kommuner, arbetsgivare, arbetsmarknadsorganisationer m.fl. Bakom Yrkes-SM står World 
Skills Sweden som är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och Utbildnings-
departementet.  
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I Uppsala har antalet elever som söker till gymnasiets yrkesprogram minskat stadigt de 
senaste åren. Samtidigt visar prognoser på ett framtida kompetensbehov inom yrken där en 
gymnasial yrkesexamen krävs. Resultat från tidigare Yrkes-SM visar att evenemanget har en 
positiv inverkan på intresset att söka yrkesutbildning, ger stor inspiration till utveckling av 
yrkesutbildning samt ökad kunskap och insikt om yrkesutbildningarnas möjligheter. Från det 
lokala och regionala arbetslivets perspektiv finns givetvis möjligheten att använda Yrkes-SM 
som ett tillfälle att presentera de utvecklingsvägar som en gymnasial yrkesexamen innebär i 
deras verksamheter. Yrkes-SM är också i sig ett stort event som attraherar många besökare 
under en veckas tid. 
 
I en skrivelse om åtgärder för att öka statusen för yrkesprogrammen (bilaga) beskrev 
dåvarande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Yrkes-SM som en möjlighet att lyfta och 
synliggöra yrkesprogrammen och beslutade föreslå kommunstyrelsen att kommunen ska vara 
värd för arrangemanget 2018. Kommunledningskontoret skickade i februari 2015 ärendet 
vidare till Destination Uppsala som dock inte har egna medel för att arrangera Yrkes SM.  
 
Uppsala kommuns åtagande som lokal partner vid Yrkes-SM 2018 är att bekosta lämplig 
arena (ca 15 000 kvm) för arrangemanget, en lokal projektledare under 10-12 månader, 
transporter för skolelever samt lokal/regional marknadsföring. World Skills Sweden bidrar 
med innehållet, det vill säga tävlingar, uppvisningar, nationell marknadsföring, seminarier 
med mera. World Skills Sweden samarbetar med yrkenämnder, branschorganisationer och 
sponsorer (nationellt och lokalt) för att kunna genomföra arrangemanget. För förberedelser 
och genomförande upprättas en gemensam projektorganisation som leds av World Skills 
Sweden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Lokala arrangörer av Yrkes-SM förväntas bidra med kostnader för lokalhyra, projektledare 
under 10-12 månader, transporter samt lokal/regional marknadsföring. Totalkostnaden för 
detta uppgår till 5 miljoner kronor. Uppsala kommun behöver stå för merparten av denna 
medfinansiering men diskussioner förs med Landstinget i Uppsala län om att Region Uppsala 
ska gå in som medarrangör och med det lokala näringslivet i Uppsala om att gå in som 
delpartners. Beroende på utfallet av dessa diskussioner kan kommunens del av 
medfinansieringen minska. Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att beakta 
kostnaden i förslag till budget för år 2018. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Åtgärder för att lyfta yrkesprogrammens status  
- Yrkes-SM i Uppsala 2018, en möjlighet 
 
 
Antalet elever som söker till gymnasiets yrkesprogram har stadigt minskat de senaste åren. 
Samtidigt visar prognoser på ett framtida kompetensbehov inom yrken där en gymnasial 
yrkesexamen krävs. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i både sin roll som 
utbildningsansvarig för gymnasieskolan och i sin roll som ansvarig för kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder sett ett behov att lyfta yrkesprogrammens status och långsiktigt 
trygga försörjningen av yrkeskompetens i kommunen. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i tjänsteskrivelsen (bilaga 1) sammanställt ett 
förslag till åtgärder och bakgrundsbeskrivning. 
 
Yrkes-SM 
2018 har Uppsala ett erbjudande att arrangera yrkes-SM. I samverkan med Regionförbundet 
och övriga kommuner i länet ges då tillfälle att lyfta yrkesprogrammens status och synliggöra 
dessa i ett positivt sammanhang. Yrkes-SM är också i sig ett stort event som attraherar många 
besökare under en veckas tid. 
 
För att dra mesta möjliga nytta av att genomföra ett sådant arrangemang bör en flerårig 
arbetsplan läggas: 
 
2015 Yrkeslärarkonferens – plattform för satsning på yrkesutbildning, workshops, mindre 
evenemang i centrala Uppsala 
2016 Prova på-aktivitet och uttagningstävlingar för SM – yrkesutbildningens år 
2017 Prova på-aktivitet och Upplandsmästerskap 
2018 Yrkes-SM  
2019 Uppföljning, utvärdering och utveckling - yrkeslärarkonferens 
 
För att lyckas med en flerårig satsning på yrkesprogrammen med yrkes-SM som fokus bör 
kommunen ta ett helhetsgrepp. Samverkan mellan kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden med respektive förvaltningsorganisation måste ske. I arbetet bör 
också Destination Uppsala, lokala branschorganisationer och arbetsliv involveras. 
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Nämndens förslag är att Kommunstyrelsen tar ett övergripande ansvar för yrkes-SM och för 
att den avsiktsförklaring som WorldSkills Sweden (bilaga 2) tillsänt kommunen undertecknas. 
 
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden  
 
 
 
Mohamad Hassan    Lotta von Wowern  
Ordförande     Sekreterare 
 
 


	Yrkes-SM 2018
	till_namnd.pdf
	Yrkes-SM 2018


