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Nr 236. Motion av Marlene 
Burwick (S) om att införa 
yrkescollege i Uppsala 
KSN-2013-0510 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen. 
 
Uppsala den 20 november 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Mohamad Hassan/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Magnus 
Åkerman, Mats Gyllander, Christopher 
Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Mohamad Hassan, Peter Nordgren (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor 
(KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmári Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm 
Bill (M), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Marlene Burwick (S) föreslår i motion, 
väckt den 25 mars 2013, att verka för att 
yrkescollege införs på yrkesprogrammen. 
Motionen återges i bilaga 1.   
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till utbildnings 
och arbetsmarknadsnämnden (UAN), 
bilaga 2. Nämnden tillstyrker motionen.  

Nämnden hänvisar till att det pågår sedan 
flera år tillbaka arbete med att förbättra 
kontakten mellan yrkesutbildningarna 
inom gymnasieskolan, vuxenutbildning 
och arbetsmarknad. Nämnden har i sin 
uppdragsplan formulerat uppdrag om att 
arbeta för att införa olika 
collegeutbildningar. Detta har lett till start 
av vård och omsorgscollege och 
teknikcollege. Andra typer av 
samverkansformer har pågått under flera 
år, till exempel branschråd, programråd 
och fastighets- och serviceforum.  
 
Nämnden påpekar att låsa sig vid 
begreppet yrkescollege för samarbete 
mellan skola och arbetsliv eller att 
collegebegreppet enbart används för 
gymnasieskolan riskerar att begränsa 
formerna för samverkan.  
 
Föredragning 
Ungdomar i Uppsala liksom ungdomar i 
övriga landet väljer i mindre utsträckning 
yrkesprogrammen på gymnasiet. Enligt 
skolverket har andelen elever på 
yrkesprogram minskat från 35 procent 
2010 till 29 procent 2012. 1 
 
 
Enligt intagningsstatistiken för 
höstterminen 2013 var det 23 procent av 
ungdomarna i åk 9 i Uppsala som sökte till 
yrkesprogrammen. Det är i stort sett ingen 
förändring sedan förra året. 
Byggprogrammet är fortfarande 
störst bland yrkesprogrammen, därefter  

                                                 
1 
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2
013/minskat-intresse-for-yrkesutbildningar-
1.207780 



följer El- och energiprogrammet och 
Naturbruksprogrammet. 2 
 
Enligt Skolverkets rapport Elever per 
programtyp och program (2013) fann man 
i en intervjustudie flera orsaker till varför 
en del ungdomar valt bort yrkesprogram. 
Exempel på orsaker var att programmen 
inte ger grundläggande behörighet till 
högskolestudier, att ungdomar var osäkra 
på sin framtid och att yrkesprogram då är 
för starkt specialiserade för dem. 
Rapporten trycker vidare på att orsaker till 
den minskande andelen elever på yrkes-
program behöver fortsatt analyseras både 
nationellt, regionalt och lokalt, med hänsyn 
till variationen mellan programmen. 
 
I Uppsala har andelen elever som fullföljt 
gymnasiet ökat. När det gäller avbrott på 
gymnasieskolan ligger Uppsala bättre än 
riksgenomsnittet som är ca fem procent, 
här inräknas även de som byter utbildning 
under året. 3 
 
Ungdomsarbetslösheten är två 
procentenheter lägre än riket för personer 
upp till 24 år. Andelen sökande i program 
med aktivitetsstöd 16-24 år är närmare fem 
procentenheter lägre än riket. Orsaker till 
att Uppsala ligger så pass bra till i 
jämförelse med riket kan förklaras av den 
relativt sett goda arbetsmarknaden i 
regionen samt att ungdomar kompletterar 
sina studier i vuxenutbildningar. Antalet 
utfärdade slutbetyg från gymnasial 
utbildning har ökat sedan 2008.  
 
I Uppsala har arbete pågått under flera år 
för att förbättra kontakterna mellan 

                                                 
2 
http://www.uppsala.se/sv/Utbildningbarnomsorg/G
ymnasium/Gymnasieintagning/Intagningsstatistik-/ 
3 Enligt uppgift från Kontoret för barn, ungdom och 
arbetsmarknad 

yrkesutbildningar och arbetsmarknad. 
Initiering av olika collegeutbildningar har 
lett till start av både vård och 
omsorgscollege och teknikcollege. Det 
finns även andra typer av samverkan 
mellan bransch och utbildningsväsendet 
har byggts upp under åren. Här kan 
nämnas olika bransch-råd, som till 
exempel Transportssektorn (TYA) och 
Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). 
Det finns även flera lokala programråd på 
de skolor som har yrkesprogram. Man 
arbetar även med samverkansfrågor inom 
ramen för regionförbundets 
Kompetensforum. 
 
Ytterligare satsning på samverkan mellan 
yrkeslivet och gymnasieskolan avses även 
genomföras inför läsåret 2014/15. Det ska 
ske genom upphandling på entreprenad av 
lärlingsutbildning samt utveckling av 
kontakten mellan elev, skola och arbetsliv.  
 
Det kan finnas en risk att samarbetet 
begränsas om man låser sig vid begreppet 
yrkescollege för samarbete mellan skola 
och arbetsliv. Därför är det viktigt att 
arbeta för olika former för samverkan.  
 
Med hänvisning till pågående arbete med 
att införa olika yrkescollege och de 
fortsatta satsningarna som görs för att öka 
samverkan generellt mellan 
gymnasieskola, vuxenutbildning och 
arbetsmarknad föreslås bifall av motionen .  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Införandet av fler yrkescollege kan 
medföra kostnader. Att närmare beräkna 
ekonomiska konsekvenser är i detta läge 
inte möjligt 
 
 
 














