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Sammanfattning

Kommunstyrelsen tillstyrker förslagen i Utbildningsdepartementets promemoria
”Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program”.
Sammantaget är kommunstyrelsen positiv till ambitionen att möjliggöra alternativa vägar
till arbetsmarknaden för de elever som av olika skäl inte vill påbörja eftergymnasiala studier
efter att ha slutfört sin utbildning på ett högskoleförberedande program. Möjligheten till
en tidigare etablering på arbetsmarknaden för denna elevgrupp bedöms kunna bidra till en
förbättrad matchning mellan ungdomars val av utbildning och behoven på arbetsmarknaden
och en minskad risk för långvarig arbetslöshet.
Yttrande

3.1 Det behövs ett bemyndigande för att genomföra en försöksverksamhet
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget.
3.2 Försöksverksamhet på ekonomiprogrammet med en handelsinriktning ska genomföras
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om försöksverksamhet på ekonomiprogrammet med
en inriktning med yrkeskurser på handelsområdet. I utformningen av försöksverksamheten
är det av vikt att elevers möjligheter till särskild behörighet för högskolestudier beaktas, då
detta bedöms kunna bidra till fler sökande till försöksverksamheten.
Kommunstyrelsen ser positivt på att Skolverket planerar att följa upp och utvärdera försöksverksamheten. Det bedöms även positivt att deltagande i försöksverksamheten villkoras med
att det ska finnas ett lokalt programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv och att det-
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ta programråd ska ges möjlighet att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet för
utbildningen.
Kommunstyrelsen vill framhålla att det är av vikt att eventuella framtida försöksverksamheter med andra inriktningar som inkluderar yrkeskurser på högskoleförberedande program
också bör vara föremål för remissrundor. Möjligheten att inrätta denna typ av utbildningar
behöver vägas mot efterfrågan på arbetskraft och de reella möjligheterna till tidig arbetsmarknadsetablering utifrån tänkta yrkesutgångar efter genomförda gymnasiestudier.
4. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget och ser behov av en skyndsam process inför
tillämpningen av försöksverksamheten läsåret 2023/2024.
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