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Yttrande från föreningen Sveriges skolchefer  
 
Styrelsen för föreningen Sveriges Skolchefer instämmer med den problembeskrivning och 
inriktning på förslagen som Lars Stjernkvists utredning har. Dagens organisation och 
ansvarsfördelning för yrkesutbildningar klarar inte att fullt ut tillgodose vare sig de enskilda 
elevernas, samhällets eller arbetsmarknadens behov. Många kommuner är idag för små för att 
klara en bra gymnasieorganisation. Dessutom har vi en utveckling där alltfler elever rör sig 
över kommungränserna och mellan olika huvudmän. Det medför ett ökat behov av ett 
regionalt stöd i arbetet med att upprätta en välfungerande gymnasieorganisation. Staten 
behöver ta ett större ansvar för både organisation och kostnader för yrkesutbildningarna.    
 
Sveriges Skolchefer vill poängtera vikten av att det blir en tydlig ansvarsfördelning när dessa 
förändringar ska genomföras. När staten går in i alltfler frågor som kommunerna i dag har 
huvudansvaret för, finns det en risk för oklarheter. Utredningen är heller inte alldeles tydlig i 
alla delar och det är svårt att förutse konsekvenserna av en del förslag. 
   
När det gäller de enskilda förslagen instämmer Sveriges Skolchefer i den inriktning som 
föreslås men vill poängtera att det inte får leda till en detaljstyrning och en administration som 
hindrar en positiv utveckling av gymnasieskolan. Det får inte heller innebära att nya kostnader 
påförs kommunerna. 
 
Utredningens förslag i steg ett bygger vidare på den samverkan som redan sker idag runt om i 
landet. En samverkan som fungerar väl i många fall medan den på en del håll är mindre 
utbyggd. Sveriges Skolchefer instämmer i att med en ökad statlig medverkan kan denna 
regionala samverkan utvecklas och förstärkas. Det kan ske genom en gemensam planering 
och dimensionering per program hos respektive utbildningsanordnare. Viktigt att notera att 
denna samverkan på en del håll berör flera län.  
 
Det finns idag flera regionala antagningsorganisationer som sköter den administrativa 
hanteringen av antagningen av elever till gymnasieskolan. Förslaget innebär att det uppdrag 
de har idag kan komma att utökas. Det är då viktigt att de erfarenheter som finns i dessa 
organisationer tas tillvara. 
 
Utredningens andra steg innebär att staten tar ett större ansvar och att beslut flyttas från de 
lokala huvudmännen till staten. Dagens ansvarsfördelning mellan staten och de lokala 
huvudmännen kommer då att förändras. Att påverka ungdomars sökmönster och att skapa fler 
utbildningsplatser på program som har lågt söktryck idag, är komplicerat. Det kan komma att 
ta tid innan alla unga anpassar sig efter det förändrade utbildningsutbud som erbjuds. Det kan 
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medföra tomma platser under en övergångsperiod. Fler utbildningsplatser på 
yrkesprogrammen medför också ökade kostnader.  

Denna förändring av utbudet på gymnasieskolan kommer också att kräva insatser i 
grundskolan och det behövs en förstärkning av studie- och yrkesvägledningen där. Eftersom 
fördelarna för såväl elever som samhälle och näringsliv är betydande, förutsätter vi att staten 
går in och tar ett större ansvar för kostnaderna än idag.  

De förändringar som utredningen föreslår är omfattande. Att få fler elever att söka till 
yrkesprogrammen är en utmaning och det kommer att krävas omfattande förberedelser och ett 
utvecklingsarbete av staten tillsammans med de lokala huvudmännen innan en ny 
organisation verkställs. Det är då viktigt att se att de regionala förutsättningarna skiljer sig åt. 
En likformig organisation kan inte genomföras över hela landet utan lokala anpassningar 
måste ske i samverkan med berörda huvudmän. Vi vill också peka på de särskilda problem 
som gäller i glesbygden med få elever i varje kommun. Där behöver statens stöd förstärkas i 
större grad än i de tätbefolkade delarna av landet.  
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