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Remissvar angående utbildningsdepartementets promemoria om 
lärlingsutbildning och arbetsförlagt lärande inom gymnasieskolan 
och gyronasiesärskolan 

BAKGRUND 
Kommunstyrelsens förvaltning har hos bildnings- och lärandenämnden begärt 
yttrande angående promemorian enligt rubriken. Yttrandet skall ha inkommit 
senast 1 oktober 2014 för diarieföring. 

PROMEMORIAN 
Utbildningsdepartementet föreslår i promemorian U2014/4311/GV förändringar i 
syfte att bevara lärlingsutbildningens särprägel som en utbildning med mycket 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

YTTRANDE 
Sala är en kommun med cirka 22000 invånare. Ungefär 40·50 procent av eleverna i 
Sala väljer den egna kommunala gymnasieskolan som har en ambition att erbjuda 
ett brett programutbud. Lärlingsutbildningar är ett bra alternativ och ett 
komplement i utbudet För att kunna administrera detta med god kvalitet och 
tillräcklig volym inom rimliga ekonomiska ramar behövs en del samläsning av 
främst de gyronasiegemensamma ämnena. 

I en sådan lösning är det vårt att begränsa studietiden inom lärlingsutbildningarna 
till 50 procent i skolan. Det fungerar när det gäller den så kallade "karaktärstiden", 
men inte vid samläsning av gyronasiegemensamma ämnen. Man kan exempelvis inte 
ta bort 50 procent av engelskan och be företagen svara för resten av 
kunskapskraven. Det gäller särskilt på en ort vars näringsliv i huvudsak baseras på 
småföretagande. 

Större kommuner med större volymer har säkert bättre möjligheter, exempelvis 
genom att bilda särskilda lärlingsklasser för de gyronasiegemensamma ämnena. 

Det tidigare lärlingsförsöket visade på behovet av färre antal kurser som spänner 
över större områden, istället för korta specifika kurser, område för område. Det gör 
det lättare att sätta in handledarna i företagen i uppdraget Handledaren blir på så 
sätt en mer integrerad del av systemet. Kurserna behöver alltså bli mer allmänna, 
ges mer tid och fler poäng. 

Det går inte att likställa en lärlingsutbildning med en komplett nationell 
gymnasieutbildning. Lärlingsutbildningen bör vara mer anpassad mot yrket, med 
färre specifika kunskapskrav. 
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75. Grafiska yrkesnämnden 
76. Handelns kompetensråd 
77. Handikappförbundens samarbetsorgan 



78. Hantverkarnas Riksorganisation 
79. Hästnäringens yrkesnämnd 
80. ILO-kommitten 
81. Industriarbetsgivarnas kompetensråd 
82. Innovations- och kemiindustrierna i Sverige 
83. Lackerarnas yrkesnämnd 
84. Landsorganisationen i Sverige (LO) 
85. Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) 
86. Lika Unika 
87. Lärarförbundet 
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102.Svensk Energi AB 
103.Svenskt Näringsliv 
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105.Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag 
l 06.Sveriges elevråd - SVEA 
1 07.Sveriges Elevråds Centralorganisation 
1 08.Sveriges skolledarförbund 
109.Sveriges Vägledarförening 
110.Svets Mekaniska Industrins Yrkesnämnd 
111.Sågverkens och Träindustrins Yrkesnämnd 
112.Teknikföretagens yrkesnämnd 
113.Thorengruppen AB 
114.Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 
115.Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) 
116. Träindustrins yrkesnämnd 
117.Utbildningsrådet för Hotell och Restauranger 
118.VVS-branschens Yrkesnämnd 
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Härmed remitteras promemorian Lärlingsutbildning och arbetsplats
förlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I 
promemorian lämnas bl.a. förslag om när gymnasiallärlingsutbildning 
senast ska kunna inledas och hur många veckor arbetsplatsförlagt lärande 
som ingår i gymnasiallärlingsutbildning. I promemorian, som har 
utarbetats inom Utbildningsdepartementet, lämnas även förslag avseende 
arbetsplatsförlagt lärande inom yrkesutbildning som huvudsakligen är 
skolförlagd och för lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan. 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet, l 03 33 
Stockholm, senast den 1 november 2014. Svaren bör lämnas både på 
papper och per e-post till u.registrator@regeringskansliet.se, med 
hänvisning till ovanstående diarienummer. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker 
det att i svaret ge besked om detta. F ör andra remissinstanser innebär 
remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss- hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

fL !4A l-----
Per-Anders Svensson 
Ämnesråd 

Kopia till 
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm 



___ i; __ _ Promemoria U2014/4311/GV 

REGERINGSKANSLIET 2014-06-30 

Utbildningsdepartementet 
Ink. 2014 -07- O 1 

Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt 
lärande inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 



2 

Innehållsförteckning 

l. Sammanfattning ......................................................................................... } 

2. Författningsförslag .................................................................................... 5 

2.1 Förslag tilllag om ändring i skollagen (2010:800) ............................ 5 

2.2 Förslag till förordning om ändring i gyronasieförordningen 
(2010:2039) .............................................................................................. 11 

2.3 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om 
vuxenutbildning ....................................................................................... l8 

3. Ärendets tidigare beredning ................................................................... 19 

4. Arbetsplatsförlagt lärande vid lärlingsutbildning .................................. l9 

4.1 Bakgrund ............................................................................................ l9 

4.2 Problemställning ............................................................................... 21 

4.3 Nya regler för när lärlingsutbildning kan inledas ............................ 22 

Lärlingsutbildningen inleds i praktiken vid olika tidpunkter .............. 22 

Tidpunkten för när lärlingsutbildningen senast kan påbörjas ändras .. 24 

AP L för lå'rlingar ska uttryckas i veckor .............................................. 24 

5. Ansvarsfördelning under arbetsplatsförlagt lärande ............................. 25 

6. Antal veckor APL ska framgå av examensbeviset.. ............................... 27 

7. Utbildningskontrakt i gymnasieskolan ................................................. 28 

8. Särskilt om gymnasiesärskolan ............................................................... 30 

8.1 Förändrad omfattning av APL på vissa program i 
gymnasiesärskolan ................................................................................... 30 

8.2 Program lämpade för lärlingsutbildning .......................................... 32 

8.3. Utbildningskontrakt ska vara ett krav för lärlingsutbildning i 
gymnasiesärskolan ................................................................................... 32 

9. Ikraftträdande .......................................................................................... 33 

l O. Konsekvenser ......................................................................................... 33 

l 0.1 Ekonomiska konsekvenser ............................................................. 33 

l 0.2 Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen ......................... 34 

11. Författningskommentar ....................................................................... 35 



3 

l. Sammanfattning 

Gymnasiallärlingsutbildning får ges inom yrkesprogram i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vid gymnasiallärlingsutbildning 
förläggs den huvudsakliga delen av utbildningen till en arbetsplats. 
Utbildningen kan påbörjas under det första, andra eller tredje läsåret i 
gymnasieskolan samt i gyronasiesärskolan även det fjärde läsåret. 
Eftersom utbildningen kan påbörjas vid olika tidpunkter har det dock 
varit oklart hur det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ska räknas för att 
anses utgöra den huvudsakliga delen av utbildningen. I februari 2014 
beslutade regeringen därför om vissa ändringar i gyronasieförordningen 
(2010:2039). Syftet var att det klart ska framgå att APL vid gymnasial 
lärlingsutbildning ska räknas från och med det läsår som eleven påbörjar 
lärlingsutbildningen. För att bevara lärlingsutbildningens särprägel som 
en utbildning med mycket APL, föreslås i denna promemoria att 
lärlingsutbildning i gymnasieskolan senast får påbörjas under 
höstterminen det andra läsåret. Det innebär att det inte längre kommer 
att vara möjligt att börja lärlingsutbildning det tredje läsåret. Vidare 
föreslås att det arbetsplatsförlagda lärandet som ska ingå i lärling
sutbildningen ska utgå från den termin när utbildningskontraktet 
tecknas. I denna promemoria lämnas även förslag om APL inom 
yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd och för 
lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan. Förslagen sammanfattas i 
följande punkter: 

e Lärlingsutbildning i gymnasieskolan ska bara kunna påbörjas 
höstterminen eller vårterminen det första läsåret eller höstterminen 
det andra läsåret. Lärlingsutbildning i gyronasiesärskolan ska bara 
kunna påbörjas höstterminen eller vårterminen det första eller andra 
läsåret eller höstterminen det tredje läsåret. Hur stor del av 
lärlingsutbildningen som ska vara arbetsplatsförlagd ska anges i 
antal veckor. APL som genomförts före den termin som eleven 
påbörjat sin lärlingsutbildning ska inte räknas med i dessa veckor. 

• Elever som börjar gymnasiallärlingsutbildning inom gymnasie
skolan under höstterminen det första läsåret ska ha minst 55 veckor 
APL, minst 45 veckor om eleven börjar vårterminen det första 
läsåret och minst 35 veckor om eleven börjar höstterminen det 
andra läsåret. 

• Elever som börjar gymnasiallärlingsutbildning inom gyronasie
särskolan under höstterminen det första läsåret ska ha minst 70 
veckor APL, minst 60 veckor om eleven börjar vårterminen det 
första läsåret, minst 55 veckor om eleven börjar höstterminen det 
andra läsåret, minst 45 veckor om eleven börjar vårterminen det 
andra läsåret och minst 35 veckor om eleven börjar höstterminen 
det tredje läsåret. 

• Den ansvariga läraren och handledaren ska tillsammans planera det 
arbetsplatsförlagda lärandet. Rektorn ska ha ansvar för att 
fortlöpande kontakter mellan läraren och handledaren upprätthålls. 
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• Hur många veckor av utbildningen som bedrivits på en eller flera 
arbetsplatser ska framgå av elevens examensbevis. 

• I utbildningskontraktet ska det bl.a. anges vilka delar av 
utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen, hur många 
veckor som ska genomföras där och när dessa veckor ska 
genomföras. 

• Kravet på APL på programmet för estetiska verksamheter och 
programmet för samhälle, natur och språk i gyronasiesärskolan bör 
ändras till minst 12 veckor. 

• Lärlingsutbildning ska i fortsättningen kunna ges på alla program i 
gyronasiesärskolan utom programmet för estetiska verksamheter 
och programmet för samhälle, natur och språk. 

• Utbildningskontrakt ska vara ett krav för lärlings u t bildning inom 
gyronasiesärskolan på samma sätt som i gymnasieskolan. 

• De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015. 


