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Ny organisation avseende kommunal
vuxenutbildning inklusive yrkeshögskola
Ärendebeskrivning
Vid beslut om kommunens nya organisation i kommunfullmäktige 2018-12-17
beslutades flytt av vuxenutbildningens verksamheter från bildningsnämnden till
arbetsmarknadsnämnden. Yrkeshögskolan är en del av vuxenutbildningens
nuvarande organisation men formellt en annan utbildningsform och kräver därför
ett formellt beslut för att flytt från bildningsnämnden till arbetsmarknadsnämnden
ska kunna verkställas.

Beredning
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som kombinerar teori med praktik
och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Yrkeshögskolan regleras på ett
övergripande plan genom Lag (2009:128) och förordning (2009:130) om
yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan ska säkerställa eftergymnasiala yrkesutbildningar
som svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad yrkeskompetens och drivs i nära
samverkan mellan näringsliv och offentliga arbetsgivare.
Under utbildningen får de studerande kombinera teoretiska studier med
arbetsplatsförlagda kurser som kallas Lärande i arbete, LIA. Tillståndet att bedriva
en viss utbildning erhåller man på två år och måste således efter ett år göra en ny
ansökan om man vill fortsätta bedriva en viss utbildning. Syftet med detta är att
utbudet inom yrkeshögskoleverksamheten ska spegla det aktuella behovet av
efterfrågad yrkeskompetens på arbetsmarknaden. För den studerande innebär det
att yrkeskunskapen är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när utbildningen är
avslutad.
Arbetsgivare medverkar aktivt i utbildningen på olika sätt ex: medlem i
ledningsgrupp, föreläsare, medverkar i projekt och erbjuder LIA-platser.

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress
Johan Kocksgatan 4
Postadress
Box 79, 231 21 Trelleborg

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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I Trelleborgs kommun startade hösten 2018 två yrkesutbildningar:


Specialistutbildad undersköterska inom välfärdsteknik



Studiehandledare med IKT-kompetens för flerspråkiga elever

Hösten 2019 startar ytterligare en utbildning :


Ledarskap och organisation inom vård, omsorg och socialt arbete

Genom det beslut som fattas om kommunens nya organisation på
kommunfullmäktige 2018-12-17 kommer ansvaret för det bildande uppdraget av
vuxna fortsättningsvis vara arbetsmarknadsnämndens. Arbetsmarknadsnämnden får
förutom det bildande uppdraget även ett större ansvar för kompetensförsörjning,
vuxnas etablering och kontakterna med näringslivet.
Både ansökan, drift och den kontinuerliga återrapporteringen av yrkeshögskolan
sker i ett nära samarbete mellan vuxenutbildning och arbetsgivare/näringsliv.
Utifrån att arbetsmarknadsnämnden framöver kommer vara den förvaltning som
har störst ansvar för samarbete med arbetsgivare, och troligen den förvaltningen
med den sammantaget mest omfattande bilden av arbetsmarknadens prognoser och
bristyrken, bör yrkeshögskolan flyttas över till arbetsmarknadsnämnden. På så sätt
kan yrkeshögskolan framöver utvecklas i takt med, och i nära samverkan med de
behov som arbetsmarknaden efterfrågar.

Förslag till beslut
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att ansvaret för Yrkeshögskolan flyttas över
till arbetsmarknadsnämnden i samband med flytt av Komvux, svenska för
invandrare och särvux,
att föreslå kommunfullmäktige besluta att reglementen för bildningsnämnden och
arbetsmarknadsnämnden uppdateras i enlighet med ovanstående,
att skicka beslutet till kommunstyrelsen, samt
att skicka beslutet till arbetsmarknadsnämnden för kännedom.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknadsnämnden

Bilagor
-
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Barns och elevers delaktighet
Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara
delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor
besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras
synpunkter?
Elever har inte tillfrågats då det för de inte är relevant vilken förvaltning som
ansvarar för driften.

På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat
underlagen?
Den förslagna flytten ger yrkeshögskolan goda förutsättningar att fortsätta drivas
och utveckla. Detta kommer att gagna eleverna då fler inriktningar kommer kunna
startas och kvalitén kommer att kunna bibehållas genom det fortsatt täta samarbetet
med vuxenutbildningen och näringslivet.

