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Förord

Utvärderingen försöksverksamheten med treåriga yrkesinriktadeav
linjer på gymnasieskolan påbörjades januari1 1989 tillsättandegenom

kommitté 198816 med undertecknade Claes Elmstedt ordfö-av en som
rande och Ulf P. Lundgren huvudsekreterare. Verksamheten frånsom
det första halvåret har i SOU 198990;avrapporterats Färsöksuerksam-
het med treårig yrkesinriktad utbildning igymnasieskolan. Första året. I
denna första redovisades framför alltrapport utvärderingens bakgrund

försöksverksamhetensoch omfattning.

Direktiven for utvärderingen, också återfinns i inledningen tillsom
denna betonar behovet analyserarapport, relationen mellan denattav
skolforlagda och den arbetsplatsförlagda utbildningen kostnader-samt

för treårig gymnasial yrkesutbildning. Läsåret kom for-198889na en
söksverksamheten omfatta 6 000 intagningsplatseratt och läsåret
198990 intagningsplatser.10 000 Hur dessa platser fördelats har en av-
görande betydelse for hur utvärderingen kan på frågordesvara som
ställs i direktiven.

Utvärderingen påbörjades efter intagningsplatserna fördelats.att Där-
igenom har fördelningen platser på och linjer inte kunnatorter görasav
med hänsyn till utvärderingen verksamheten. För kunnaattav genom-
föra kvalitativt bra utvärdering har det varit nödvändigt fåatten en
analys vad fördelningen intagningsplatser.styrt En sådanav som av
analys också nödvändig för bedömning försöksverksamhetenär en av

reformstrategi.som



be-uppdragetkommitténUndervisningsrådet Britta Ekberg attavgavs
fördelningenvilkenbeslutsprocessskriva och analysera den avgenom

försöken kom till stånd.intagningsplatser i

andra. slutsatsersåledes kommitténs DeFöreliggande betänkande är
fogas till helhetsbe-analys kommerkan dras denna attsenareavsom

dömningen försöksverksamheten.av

Claes Elmstedt

Ulf LundgrenP.
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1 Inledning

Riksdagen beslutade den 6 juni 1988 prop. 198788102, UbU 198788
31, rskr. 198788366 försöksverksamhet med treårig yrkesinrik-om en
tad utbildning i gymnasieskolan under budgetåren 198889-199091.
Försöksverksamheten skulle budgetåret 198889 omfatta intag-6000
ningsplatser och för de två därpå följande budgetåren minst intag-6 000
ningsplatser UbU 19878831 Genom11. riksdagens beslut meds. an-
ledning förslag i 1989 års budgetproposition prop. l98889zl00 bil.av

UbU10, 19888915, rskr. 198889283 utvidgades försöksverksamhe-
till fr.o.m. budgetåretten omfattaatt 198990 10 intagningsplatser.000

SÖ-FSGenom regeringens förordning 198884 den juni9 1988 för-om
söksverksamhet med treåriga yrkesinriktade studievágar i gymnasie-
skolan SÖ198889-l99091 överlämnades åt skolöverstyrelsen ef-att

samråd med berördater yrkesnämnder eller motsvarande bestämma
vilka skolhuvudmän SÖskulle få delta försöksverksamheten.isom
skulle också, enligt Förordningen, fördela intagningsplatserna, före-i
kommande fall uttryckt i antal klasser, mellan skolhuvudmännen och
bestämma vilka studievägar huvudmännen får anordna.som

SÖ-FSGenom tidigare förordning 198847 den 3 1988 meden mars
provisoriska föreskrifter försöksverksamhet med treåriga yrkesin-om
riktade linjer SÖi gymnasieskolan hade regeringen överlämnat åt att
besluta vilka studievägar får anordnas försöksverksamhe-inomom som

Denna förordning utfärdadesten. således dag regeringensamma som
beslutade propositionen 198788102. I propositionen deklareradesom

föredragandens. 14 vid riksdagens bifallatt till förslagen i propositio-
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SÖ efterbemyndiga attregeringen attföreslåskulleomedelbartnen beslutaskolhuvudmännenochparterarbetsmarknadensmedsamråd
lokalise-liksomförsöksverksamheten omförkursplanerochtim-om riksda-förtidpunktentillmed hänsynsedermera,skulleDettaringen.

Föredragandenske 1988.juniiförst no-kunnakomma attbeslut,gens SÖ till-deiarbeteterfarit atthan avpropositionen attividareterade
preliminäraså långthunnit attkursplanegruppernapreliminärasatta

med-borde kunnastudievägarkursplaner samttreårigabeslut nyaom
detsam-noterades attVidare1988.månadutgångenfore marsdelas av

verksamheten.lokaliseringbeslutgällde avomma

bemyndigades198862 1988-09-15Dir.beslutregeringensGenom
utredaresärskildtillkallaattutbildningsdepartementet enforchefen
yrkesin-treårigmedförsöksverksamhetenutvärderauppdragmed att

åtuppdrogDepartementschefengymnasieskolan.iutbildningriktad
profes-medutredaresärskildElmstedt attClaeslandshövdingen vara

huvudsekreterare.LundgrenUlf P. somsorn

ianfördesvadtillhand knyta propo-forstaskall i somvärderingen anL
arbetslivetutnyttjautsträckningökadi1987882102 attsitionen om

direktiveniriktlinjerna ärEnligtyrkesutbildning.förresursensom
utvärdering-ifå belystaväsentliga attfrågoruppräknadeantalbla. ett

följande.dettablå i1iåskådliggörsDessaen.

under-utarbetatsräkningkommitténsförhar avFörevarande rapport
syftetredovisasföljandedeti2avsnittetIEkberg.Brittavisningsrådet

skall kunnabehandlas i rapporten an-vadFör attmed rapporten. som
insamladharutvärderingennämndai denpå sättvändas avsett ovan

mångadetaljeringsgrad. Förhögrelativtmedbearbetatsinformation en
Vadnjutbar.mindredetaljnivå somdennasäkerligenskulle varaläsare

sammanfattande tex-delbetydandedärför tillföljandei detredovisas är
bilage-iredovisasunderlagpåbyggeravsnittflertaletför somter som

avseende vill tanågotisin läsning rapportenviddenFörform. avsom
vidfall,förekommandeifinns,underliggande res-texterdessadel -av

bilaga.till relevanthänvisningavsnittsrubrikpektive -

10



Tablå Frågor utvärderas1 att

PÅVERKAS FUNGERARHUR tillgång- HUR5.
forpå platser arbetsplats- samarbetet mellan arbetsli-en

förlagd utbildning och skolanvetav

konjunkturläge
storlekortens

näringsstruktur

TRÄFFASVILKA EFFEKTER får2. DE AVTALen
BEHÖVSförlängd utbildning på SOM

rekryteringen elever till dels mellan skolhuvudmänav
yrkesinriktad utbildning arbetsgivareoch

dels mellan arbetsgivare och
arbetstagare

r . . . . . . . . . .
GUTVARDERIN AV

an-ökadi utsträckning.att
resurs.vända arbetslivet som

för yrkesutbildning.I.... . . . . . . . .

ÄR MÖJLIGT3. DET KOSTNADER förVILKAatt ar-
betsplatsförlägga delar statenstora

utbildningen och samtidigt skolhuvudmännenav
ha arbetsgivare

kravhögt ställda på kvali-
tet

TILLHANDAHÅLLER4. ar-
betsplatsen

handledareutbildade
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2 Rapportens syfte

En tid efter det arbetet med utvärderingen påbörjats väcktes inomatt
sekretariatet frågan inte analys hur beslutsprocessen vid ut-om en av
läggningen försöksverksamheten hade gått till för-skulle kunnaav ge
klaringar värde vid analys resultaten utvärderingen. Det be-av av av
dömdes också intresse få bild de förutsättningar, i oli-attvara av aven
ka avseenden, gällde för den förändringsprocess försöksverk-som som
samheten krävde, fördvs. genomförandet reformverksamheten ellerav
implementeringen.

Med den bakgrunden syftar föreliggande till företrä-rapport att ge en
desvis indirekt belysning varför försöksverksamheten, beslutav genom

SÖsriksdag och regering beslut grundade bl.a. påsamtav genom un--
derlag från länsskolnämnderna och på samråd med de centrala yrkesrå-
den dimensionering och lokalisering och1988 1989, kom ham-attom-

där den orde. syftarDen också till belysa vilka förutsättningarattna
fanns för de olika nivåerna i skolsystemet, for arbetsmarknadenssom

representerade i de centrala yrkesnämnderna motsvarandeparter - -
och i viss mån för arbetslivet vidta förväntade åtgärder avseende for-att
söksverksamheten inom givna tidsramar. En inte oväsentlig fråga det-i

sammanhang vilkeni utsträckning tilltänkt försöksverksamhetta är
förankraskunde beslut främst i skolstyrelser och länsskolnâmn-genom

der. Denna analys bieffekt signaler vid vilka tidpunkter be-ger som om
slut olikai avseenden kan behövas riksdag och regering påsamtav cen-
tral myndighetsnivå för förändringar skall kunna genomföras i detatt
lokala skolväsendet, främstoch då i gymnasieskolan, på avsett sätt ett
visst läsår.

13



tidsaspektenvisat sigbeslutsprocessen attgenomgångenvidharDet av
och iskolsystemetnivåer ialla öv-betydelse påväsentligvarithar av

ock-harforsöksverksamheten. Detrörandeställningstagandenvidrigt
haft sinkan haförsöksverksamhebenforintressetframkommit attså

den. Begreppetsyftet meduppfattningarskiftandetämligengrund i om
olikafleraskäl givitsolikahari avsnitt 5förklarasfullskaleforsök av

innebörder.

ochforsöksverksamhetensyfte medtidsaspekten,iakttagelserDessa om
infor dennaanalysenhar vidfullskaleforsök,begreppettolkningen av

de följan-i detbehandlasväsentliga separatsåbedömts attrapport som
de.

14



Synsätt3 och tillvägagångssätt

Vilka skolhuvudmän kommuner och landstingskommuner fick vilken
försöksverksamhet och varfor Hade de olika nivåerna i skolsystemet
och andra berörda tillgång till den information de kunde behöva for de
ställningstaganden och för de åtgärder direkt eller indirekt avkräv-som
des dem

Utgångspunkten för analysen i det följande den informationär att som
politiskt sammansatta myndigheter, organisationer och intres-organ,

på olika nivåer ficksenter från andra eller själva fram hartog varit
grundläggande for möjliggöraatt agerande i olika avseenden. Med in-
formation dâ alla kunskaper och värderingaravses huroavsettom av -
dessa tillhandahölls vad skulle gälla i fråga försöksverksam-som om-
heten eller frågai förutsättningarna för anordna den. Såledesattom in-
begrips allt från information riksdagsbeslut, propositioner ellergenom
förordningar och föreskrifter till information given konferensergenom
eller telefonsamtal. Sådan information blir for mottagarenjnkommande
information. Varje politisk församling, myndighet, organisation eller in-

har möjlighettressent själv samla kompletterandeatt fakta betydel-av
för bedömningar. Sådan information kallasse häregna egenproducerad

information. Varje beslutande instans får räkna med att genom upp-
vaktningar eller på få del icke efterfrågadannat sätt informationav av-

attsedd ytterligare underlag för ställningstaganden ochge beslut. Så-
dan information kallas här påverkan.

15



följandei detanalysenforutgångspunktenhar va-Sammanfattningsvis
ellerställningstagandenhandlande,formerfor olikaunderlagrit att av

bestårbeslutsunderlagbeslut av
information,inkommande-

information,egenproducerad-
kunskaper,-

ochvärderingar-
påverkan.-

nivå-fyraföljandeföljandedetanalyserna iochBeskrivningarna avser
CTC

riksdag ochsammanhangdettaiHärmed rege-nivå.Central avses-
huvud-arbetsmarknadensSÖ, kommunförbunden, partersbådadering,
Elevor-ochmotsvarandeyrkesnâmndernacentraladeorganisationer,

riks-dessa,samtligabetraktas utomsammanhangvissaIganisationen.
SÖ, intressenter.ochdag, regering som

lånsskol-frågorbehandlingVidLänsskolnämnderna. avsersomav-
interaktionnämndernassammanhangvissai ävennämnderna berörs

sist-lânsnivån. Dessapåorganisationerellermyndigheterandramed
eller ut-intressenterrollenintasammanhangnågotnämnda får i som

omstående.

förhållandenidenna rapportenMed termSkolhuvudmännen. avses-
politis-ansvarigagymnasieskolanforlandsting,ochkommunerrörsom

skolchefer,utbildningsnämnder,ochskolstyrelserfrämstdvs.ka organ,
yrkesråd.personalverksam samtoch därgymnasieskolor

företagsåvälarbetslivet representeratHärvid berörsArbetslivet. av-
företrädare.lokalaarbetsmarknadens partersmyndigheteroch som av

offentligtgrundas påianalyserna rapportenochBeskrivningarna
på inter-arbetsmaterial samtinformationsmaterial och internttryck,

frå-skriftligapå elva öppnapågrundas vidaresamtal. Deochvjuer svar
vidutbildningsenhetenochlänsskolnämndernatillbilaga 1gor

16



länsstyrelsen i Norrbottens län fortsättningsvis benämn-sammantaget
da länsskolnämnderna. De grundas dessutom på på skriftliga16svar

frågor bilaga till de2 centrala yrkesnâmndernaöppna motsvarande
bilaga 2 A. Härutöver har cirkulär och skrivelser därvidochanvänts

SÖsbl.a. från de underlag för beslut dimensionering och lokalise-om
ring försöksverksamheten inkom till verket i januari 1988 och iav som
februari 1989 från skolhuvudmän och länsskolnämnder.

Det insamlade materialet har för beskrivningarna och analy-använts
dei olika avsnitten i på i huvudsak följanderapporten sättserna

I avseenden grundas skrivningarna i huvud-rörsom
sak pä information inhämtad ge-
nom

riksdag och regering offentligt tryck
berörda departement intervjuer med försöks-vissa vid

verksamhetens tillkomst berörda
tjänstemän i utbildningsdeparte-

och urval tjänstemän,mentet ett
berörda forsöksverksamheten,av
vid S0

SÖ offentligt tryck
skrivelser
intervjuer främst med tjänste-

vid SO, berörda försöks-män av
verksamheten, med vis-ävenmen

vid försöksverksamhetens till-sa
komst berörda tjänstemän i ut-
bildningsdepartementet
informationsmaterial
internt arbetsmaterial
frågor till lânsskolnämnder och
yrkesnämnder

kommunförbunden offentligt tryck
cirkulär
informationsmaterial
frågor till yrkesnämnder motsva-
rande
intervjuer med företrädare för
Svenska kommunförbundet

arbetsmarknadens huvud- offentligt tryckparters
organisationer

17



huvud-skrivningarna igrundasavseendenI rörsom inhämtadinformationpåsak ge-
nom

yrkesnámndernafrågor tillyrkesnämnder motsva-centrala
skrivelserrande
cirkulär

1 informationsmaterial
berör-med urvalintervjuer ett av

SOvidda tjänstemän
tryckoffentligtElevorganisationen

offentligt trycklänsskolnämnderna
skrivelser

länsskolnämndernafrågor till
underlag tilllápsskolnämndernas

SO och 19891988
berör-med urvalintervjuer ett av

SOvidda tjänstemän
tryckoffentligtskolhuvudmånnen

skrivelser
länsskolnämndernafrågor till
yrkesnâmndernafrågor till

skolhuvudmännenunderlag från
SO 1988till

berör-med urvalintervjuer ett av
Svenskavid SO ochda tjänstemän

kommunförbundet
yrkesnämndernafrågor tillarbetslivet

utbildningsutskottetsuppställning hänförs ut-IovanståendeNot. även
1988-04-12utskottetoffentliga utfrågningen idenskrift 1988-04-18 av

offentligt tryck.till

ochforbeskrivs iutgångspunkt detta materialMed i rapporten envar
fleraellerforts till de olika nivåernaeller de instanservissa ensomav

aspekterföljandeav

4.forsöksverksamheten avsnittsyfte meduppfattatAvsett eller-

fullskaleforsök avsnittbegreppettillämpad tolkningAvsedd eller av-
5.

central bety-händelserinformation och vissaTidpunkter for viss av-
6.lokaliseringsbesluten avsnittochfor dimensionerings-delse

18



Hur den tid stod till förfogande för förväntade insatser eller på-som-
bjudet agerande påverkade förutsättningarna för handlandet och
konsekvenserna gällande tidsramar avsnitt 6.av

Tillgänglig information vid beslut försöksverksamhetenstartom av-
avsnitt 7.

Tillgänglig, information inför ställningstaganden utökningny- om av
försöksverksamheten till platser10 000 avsnitt 8.

Förberedelser och beredskap inför, tillvägagångssätt vid, tillämpade-
kriterier och bedömningsgrunder vid, innebörd i och i efterhandsyn
på dimensionerings- och lokaliseringsbesluten avseende försöksverk-
samheten 1988 och 1989 avsnitten 10 och 11.

I tablå i det följande2 antyds huvudsakliga informationsvägar för be-
slut och underlag för beslut mellan i detta sammanhang relevanta poli-
tiska myndigheter, organisationer och intressenter.organ,
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ställförför underlaginformationsvågarHuvudsakligaTablå 2
beslutochningstaganden

InkommandeRIKSDAGEN___ informationhrrq

r_J InkommandeRegeringenInkommande __;. information|information - L--------Utbildningsdep.

______..,h f so

|Tj
Inkommande YNInkommande informationinformation

ILansskolnannderH4.4J
e_-JF .Inkommande

information ,_-U
k

Huvudmän g
ii

x l
l7 iKommunförbunden
l
5 Inkommande -J,[4Ãrbetsmarknadens informationeg

parter__

Branschorganisa-
tionerF

|| |74. n1 n L----JLUF0etag senhl L.Q, yndigheteri
IVOL
YN yrkesnâmnder
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4 Vad skall iprövas
försöksverksamheten bilaga 3

Vad det skallär i försöksverksamhetenprövas Föreställningar-nasom
detta varierar. Svaret på frågan har intresseom i dettaett sammanhang

då rådande uppfattningar syftet med försöksverksamheten i vissom
mån kan ha påverkat såväl inriktningen huvudmannens förberedel-av

inför eventuella försök de bedömningarser lânsskolnämnderna ochsom
yrkesnämnderna har ort vilka försök SÖsbör prioriteras ochav som
överväganden vid lokaliseringsbesluten.

4.1 Riksdag och regering

Riksdagen och regeringen har uttryckt syftet med försöksverksamheten
på lite olika och med olikasätt tyngdpunkter i sina dokument. Så fram-
höll föredraganden i 1988 års budgetproposition bil. 10 144-145 bl.a.s.

det brådskaratt med modernisering den yrkesinriktade utbild-en av
ningen i gymnasieskolan. Genom försöksverksamheten kan det stora
intresset från huvudmän och olika branschomrâden påbörjaatt en mo-
dernisering olika delar yrkesutbildningen fångassnabbtav ochav upp
tillgodoses. Skolhuvudmân bedöms ha förutsättningar delta isom att
törsöksverksamheten redan från budgetåret 198889 bör alltså kunna

det.göra

1I denna, och följandei bilagor, återfinns, underliggandenämnts,sommed beskrivningartext med högre detaljeringsgrad.en
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framhålls det vi-stärker,utbildningarbetsplatsförlagdandelökadEn
bid-ocharbetslivetochskolanmellansambandetpropositionen,idare
all-inslagetökadeDetpå yrkesämnena.kvaliteten avhöjatill attrar
för-deltagit ieleverinnebärabl.a. attkommer att somämnenmänna
för-Inomtill högskolan.behörighetallmänuppnårsöksverksamheten

söksverksamheten arbetslivetutnyttjaförutsättningarnaskall att som
Ökad arbets-uppmärksammas.särskiltyrkesutbildningenförresurs

dessut-kanallmännainslag ämnenochplatsförläggning störreett av
ingåendeunderlag till övervägan-föredraganden,framhöll mergeom,

liksom,försöksverksamheten,tillanslutningipedagogiskden naturav
frågorna.yrkespedagogiskadegivetvis, rent

försöks- ochFöreslagnadet ut-budgetpropositionenockså attiDet sägs
studievägsanpassad moder-ellerbransch-innebärvecklingsarbetet en

försöksverksamhetdärtill knutenochyrkesutbildningennisering enav
geografisktsådantill ut-komplementSomlämpligapå ettorter. en

ocksåförsöksverksamheten prövasbör inomverksamhetspridd en m0-
utbildningsområdenfleraförsök inomkoncentrationdell med viss av

näraliggan-eller någralänområden,avgränsade ettt.ex.till några mer
framhålls det,fullskalemodell börsådanEngymnasieregioner.de ge,

för utvärde-underlagoch bättreförnyelsefortsattförunderlagbättre en
tillförhållandeifungeraryrkesutbildningutbyggdfullthurring enav

arbetslivet.

yrkes-med treårigförsöksverksamheten1987881102propositionenI om
före-denoch12 14gymnasieskolan s. attsägsutbildning iinriktad

studievägsanpassad modernise-innebärutvecklingsstrateginslagna en
försöksverksamhet pådärtill knutenochyrkesutbildningenring enav

fallet ivilket intesåledes,propositiondennalämpliga I görsorter. var
syfteutvecklingsstrategi ochåtskillnad mellanbudgetpropositionen en

skolhuvudmän,förförutsättningEnförsöksverksamheten. attmed som
försöksverksamhe-få deltaskulle ihärför,förutsättningarbedömdes ha

kurs-ochtim-emellertidskulle198889, attbudgetåretfrånten vara
samråd medefterframhunnitstudievägarnaaktuellaför de tasplaner

efterladesövrigtverksamheten iocharbetsmarknadens attparter upp
sammanhangdettaIpropositionen. nämnsföreslogs iriktlinjerde som

handlaskulledetbudgetpropositionårsi 1988 attsåledes inte omsom
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branschanpassning. Det vidare de lokalasägs förutsättningarnaatt vid
arbetsplatsforläggning utbildning kan variera inom landet liksomav
skillnaderna mellan skolornas tillgång till maskinell utrustning och lä-
romedel. Att detta, framhållerpröva foredraganden, viktigt skälär ett
för forsöksverksamheten.

I forsöksverksamheten skall s. 11 hur delvisprövas arbetsplatsför-en
lagd utbildning fungerar på med skildaorter nâringsgeograñska, ar-
betsmarknadsmässiga och konjunkturella betingelser. Denna infalls-
vinkel i förhållandeär till vad framhölls budgetpropositionen.iny som
Vilka effekter har förlängd utbildning på rekryteringenen till de yrkes-

Ärinriktade linjerna det möjligt arbetsplatsförläggaatt delarstora av
utbildningen och samtidigt ha högt ställda krav på kvalitet Tillhanda-
håller arbetsplatserna utbildade handledare Kan skolan och arbetsli-

samarbeta på detvet föreslagna sättet Vilka kostnader föruppstår sta-
skolhuvudmännenten, och arbetsgivarna Sluts de avtal erfordrassom

dels mellan skolhuvudmän och arbetsgivare, dels mellan arbetsgivare
och arbetstagare

För få uppfattningatt s. 12 dels den arbetsplatsförlagdaen utbild-om
ningens kvalitet, dels den totala belastningen på arbetsmarknadenom i
kommuner olika slag vad befolkningsmässiga förutsättningaravser

verksamheten kan leda till bör försökensom struktureras i två led dels-s.k. fullskaleförsök, dels ett utspritt nät gymnasiekommuner.mer av
Denna skrivning syftet med uppdelning försökenom i tvåav grupper
avviker således något från motsvarande framställning i budgetproposi-
tionen. Där betonades, underlagnämnts, för fortsatt Förnyelsesom och
bättre underlag för utvärdering.

Utbildningsutskottet UbU 19878831 11 uttryckte syftet med för-s.
söksverksamheten vadatt borde uppnåsgenom läg-ange attsom genom

försöken på tvåut olika dvs. delsga sätt, fullskaleförsök, delsgenom ge-
ett utspritt törsökskommuner.nom nät Försökenmer borde, enligtav

utskottet läggas på detta förut detsätt skulle bliatt möjligt fåatt en
uppfattning dels den arbetsplatsförlagda utbildningensom kvalitet,
dels hur den totalt belastar arbetsmarknaden i kommuner olika slag.av
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SÖ4.2

vidviktlagt storlokaliseringsbesluteninförberedningsarbetetSÖ ihar
utbild-vilkaforochvilkapå orterbedömningaryrkesnämndernas av
Dessamöjlig.kanarbetsplatsförläggning antas varadärningslinjer som

kursplanerochtim-vilkaförstudievägardedå avsettharbedömningar
förstaSÖ handlande ii sittsåtolkas attkanDettafram.tagitshade

utbildning-arbetsplatsforläggningen avdetvid ärtonvikt atthand lagt
val-ocksåochväljasbordeinriktningdennaAttskall prövas. -somen
Len-utbildningsministerndåvarandeuttalandenvidimeras avdes av- iutfrågningenoffentligadenSÖs igeneraldirektörochBodströmnart

framhöllUtbildningsministern1988.april12denutbildningsutskottet
kom-inteutbildningen91988-04-18utskriftutskottets s.således att

yrkesnâmn-viademarbetsplatser änandra somtillförläggasattmer dek-SÖs generaldirektörutbildningen.förintresseanmältharderna
tankemedsynnerhetiangeläget,SÖ detfunnithade13larerade s. att

så långtvår, attdenna somunderkaraktärkontroversiellafråganspå
lo-gälldedetocksåyrkesnämnderna, närolikamed deenigblimöjligt

kvalitetbrasåförbädda somhärmed att enSyftetkaliseringen. var
möj-varitsåledes attSÖs harsträvanforsöksverksamheten.imöjligt

möjligt,godaskullevara så somarbetsplatsforläggningenförligheterna
försöks-imöjligtkvalitetså braförbädda somsyftei attdettaoch en

dettaiverket,hävdas avse-attmöjligendetDärmed kanverksamheten.
försöks-resultatetför attförutsättningarna avmaximerasöktende,

utbildningsutskot-detskall motmöjligt avlångtså svaraverksamheten
syftet.angivnariksdagen,därmedochtet,

3bilagaLänsskolnämnderna4.3

främ-det1989vårenslutetiuppfattningar omLänsskolnämndernas av
utbild-yrkesinriktadtreårigmedförsöksverksamhetensyftet medsta

oli-någothäromförfråganpåenligthargymnasieskolani svarning --
eller annatityngdpunkt ettdennahardemtioFörtyngdpunkter.ka av

utbild-arbetsplatsforläggning avtill prövakoppling attavseende en
modernise-handlarfrämstdet enomnämnder attningen. Fem menar
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ring yrkesuthildningen. Några lägger ungefärav vikt vid attsamma
antalpröva ett aspekter.stort En handfull nämnder betonar särskilt de

modulindelade kursplanerna. Andra aspekter lyfts framsom som cen-
trala i forsöksverksamhetenatt pröva de allmännarör ochämnena yr-
kesämnena och samverkan dem emellan. Endast fåtal nämnderett pe-
kar särskilt på kostnadsaspekterna. Däremot syfteett attanges som se
på hur kommuner och skolor de kravmot ställs försö-isvarar upp som
ket. Ett nämnder lägger länsperspektiväven på försöket.par

4.4 skolhuvudmännen bilaga 3

För vilka syftenatt eller ambitioner skolhuvudmännense hade med si-
intresseanmälningar i januari 1988 harna genomgång getts deen av

handlingar SÖkom in till via länsskolnämnderna vidsom denna tid-
punkt för fem län, inbördes Östergötlandsolika karaktär, nämligenav
län, Blekinge Örebrolän, Göteborgs och Bohus län, län och Västernorr-
lands län.

ÖrebroFör dessaett län fanns, underlag för länsskolnämndensav som
SÖ,skrivelse till intresseanmälan endast från kommun. För etten an-

Västernorrlandsnat fanns inga intresseanmälningar från skolhuvud-
Detmännen. således inte möjligt avläsa vilkaatt ambitioner skol-var

huvudmännen i dessa län kunde ha haft med sina anmälningar. Den
bakomliggande orsaken till detta framgår emellertid länsskolnämn-av
dernas Örebrounderlag. Således beslöts i län den 20 januari 1988 vid ett
sammanträde med företrädare for kommunerna inom länet och läns-

SÖskolnämnden att till inge framställning i enlighet med bifogaden
sammanställning. Länsskolnämndens i Västernorrlands län väl ge-
nomarbetade underlag hade föregåtts i länet redan underav en process
hösten 1987, också återspeglas i nämndens underlag.som

Därmed kom genomgången intresseanmälningaratt från 20 skol-avse
huvudmän. Den vid handen endast hälftenatt dem nå-gav ca av angav

syfte ellergot någon i sinasträvan ansökningar. En fjärdedel dem,av
i något avseende orde detta, hänvisade tillsom näringslivets krav, till

näringslivet på till storlekorten, ellerortens till läget inom den sociala
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avseendekvalitativsyften ut-artfjärdedeldrygEnsektorn. avangav
skolhuvud-defemtedelEnlärare.ellereleversådan, avbildningen som

till for-hänforbaraanförde motivambitionersinaredovisademân som
kombine-mindretalEttgymnasieskolan.iyrkesutbildningennyelse av

forcera-dendelsavseendebetänklighetermedintresseanmälansinrade
dels delsochforsöksverksamhetenavseendeoklarheter omde starten,

i kommunen.skulle anvisasmedelerforderliga

3motsvarande bilagaYrkesnämnderna4.5

efter for-1989,höstenhar ibörjanmotsvarandeYrkesnâmnderna av
givit detmening,derasenligtpå vad ârsinhärom,frågan som,syn

försöksverksamheten.medsyftetfrämsta

vid20hade 12motsvarandeyrkesnämndernaMajoriteten avav --
hadeforsöksverksamhetenuppfattningentidpunkt,denna att som

denarbetslivet klararhurdelvishelt ellersyfte attfrämsta ar-se--
företags möjligheterpå olika attutbildningen,betsplatsförlagda att se

mellan sko-samverkanutvecklaelleryrkesutbildningenmedverka i att
huvudsyfte, ellerdetyrkesnämnder sågFem ettoch arbetslivet.lan som

fungerar. Fyrakursplanernahurerfarenheterdelsyfte, fåattett av
skulleerfarenhetervidavseendemotsvarande fäste attnämnder även

nämnder sågFyrakonsekvenserna.ekonomiskadefrågavinnas i om
bl.a.elevintresset,få erfarenheteravseendenolikasyfte attiett avsom

utbildningsönskemålfor fåflyttabenâgenhetengäller attdet attnär
forsöksverksamhetensyftaryrkesnämndertvåtillgodosedda. För

Ytterligareyrkesutbildningen.förbättraellervitaliserafrämst till att
utifrånhelt eller delvissyftetsåg detyrkesnâmnder ytterstatre --

for-arbetslivetsellerutbildning,ellerutbildadebehovbranschens avav
utveck-få lokalhuvudsyftetyrkesnâmndFör attändrade behov. varen
skaffafor slutligenfram ochsig attfrihetlingsfrihet och att enprova

erfarenheter.
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Fullskaleförsök5

års budgetpro-nämndes första gången i 1988fullskaleförsökBegreppet
detframhölls bl.a., redanbil. Där attposition 10 145. nämnts,soms.

ellerbransch-utvecklingsarbetet innebärförsöks- ochföreslagna en
därtillyrkesutbildningen ochstudievägsanpassad modernisering enav

framhöllsVidareförsöksverksamhet på lämpliga attknuten orter. som
verksamhet borde in-geografiskt utspriddtill sådankomplementett en

koncentrationmodell med vissforsöksverksamheten också prövas enom
avgränsadetill någrautbildningsområdenfleraförsök inom om-merav

så-gymnasieregioner. Ennáraliggandenågralän ellerråden, ettt.ex.
förnyelseför fortsattunderlagbättrefullskalemodell bordedan enge

yrkesutbild-utbyggdhur fulltför utvärderingunderlagoch bättre av en
till arbetslivet.fungerar i förhållandening

fullskaleförsök på följandebeskrivs1987881102 13propositionen s.I
modell med stark koncen-präglasFörsöksverksamheten börsätt av en

avgränsade områden,geografisktförsök till några ettt.ex.tration av
alla linjerprincip börgymnasieregioner. Inäraliggandeeller någralän

fram-modell,fullskaligförsöksorterna. sådanpå Enföreträddavara
forunderlagger bättrefortsättningsvis, eventu-föredragandenhöll en

förunderlagbättreverksamheten och ut-fortsatt utbyggnadellt enav
förhållan-fungerar iutbyggd yrkesutbildningfullthurvärdering enav

uttrycker såle-sistnämndaarbetsmarknaden.lokala Dettade till den
framhållsanförandetSenare i attfullskaleförsök.syfte meddes ett

frå-prövningenför fortsattavärde denfullskaleförsöknågra avavvore
Somhelhet.gymnasieskolan ettinslag iarbetsplatsförlagda somgan om
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verksamhet bordekoncentreradgeografisktsådantillkomplement en
landet.finnasförsökskommunerantal spriddaockså överett

framhålls,11betänkande UbU 19878831utbildningsutskottetsI s.
arbetsplats-denuppfattning delsför fåredan attnämnts, att omensom

arbets-totalt belastardenkvalitet, dels hurförlagda utbildningens
två strukturerförsöken haolika slag börmarknaden i kommuner av -

regio-studievägar i någramed mångaförsök störredels koncentrerade
försökskommuner.utsprittfullskaleförsök, dels nätett avmerner

före-försöksverksamhetenförordning den 9 juni 1988I regeringens om
försöksverksamhe-sådanbörplatserfördelningen attskrivs att varaav

därområdengeografiskt avgränsadetill någradels koncentrerasten
företrâdda,skallingående linjerförsöksverksamhetenflertalet i vara

varierande be-medhela landettill antal kommunerdels sprids överett
nâringsstrukturer.folknings- och

budgetproposi-framgår, iuttrycktes,fullskaleförsökmedAvsikten som
förnyel-underlag för fortsattfå bättrehandladetionen så, det attatt om

eventuellforunderlagfå bättre198788102och i propositionen attse
budget-också så iuttrycktesverksamheten. Denfortsatt utbyggnad av

fullthurfå underlag för utvärderinggälldepropositionen, det attatt av
och iförhållande till arbetslivetfungerar iutbyggd yrkesutbildning pro-

arbetsmarknaden.förhållande till den lokalapositionen i198788102
såvälavsåg såledesrefererade syfteuttalade,Utbildningsutskottets

syftetförsök. kvalitativautspridda Utöver detfullskaleförsök varsom
arbetsplatsförlagdadenfå uppfattning hursåledes avsikten att omen

Enslag.kommuner olikabelastade arbetsmarknaden iutbildningen av
propositionenfanns också iformuleringsammanfattandeliknande

detuttryckssättetsammanhangetdet att12. I198788102 s. var
ochbefolkningsmässigaolika slag vadhandlade kommuner avserom au

nåringslivsmässiga förutsättningar.

försöken skalldokument utgångspunktenI samtliga fyradessa attär
antal kommuner.fullskaleförsök spridda tillläggas såväl ettut somsom

omfatta någraskallStållningstagandena fullskaleförsök geografisktatt
fyra dokumenten. Iåterfinns deområden igeografiskt avgränsade tre av
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de båda propositionerna exemplifieras sådana med län eller någraett
näraliggande gymnasieregioner. Utbildningsutskottet valde emellertid

geografiskt begrepp några regioner.som större

Uttryckssätten varierar, framgår, också det gäller i vilkennärsom ut-
sträckning utbildningsvâgar skulle omfattas i fullskaleförsök. Enligt
budgetpropositionen gällde det koncentration försök flerainom ut-av
bildningsområden. Enligt propositionen 1987881102 borde i princip alla
linjer företrädda försöksorterna.på Enligt utbildningsutskottetvara
borde fullskaleförsöken omfatta många studievägar. I nämnda förord-

föreskrivs,ning framgår, flertalet försöksuerksamhetenatt i ingåen-som
de linjer skall företrâdda.vara

Dessa nyansskillnader i uttryckssätten, ju kan såväl medvet-som vara
led i politiskett omedvetna,na kansom obe-en process, som synas som

tydliga petitesser. Det givet den formuleringär att återfinns i ut-som
bildningsutskottets betänkande, och riksdagens beslut, denär ârsom

skall gälla och därvid för dem har följasom detta beslutatt påsom- -
det föreskrivssätt regeringen i förordningen. I praktikensom komav
skillnaderna emellertid få viss betydelse.att Att så blev fallet berodde
bl.a. på den tidspress alla berörda måste under för försöks-attagera en
verksamhet skulle kunna komma till stånd hösten 1988 och nämndaatt
dokument kom vid olika tidpunkter under de berednings- och besluts-

ägde Bland dem berörda formuleringar-processer som rum. som var av
i dokumenten kunde tidigare formulering fastnana i minnet i ställeten

för Utskottets definition, den uttrycktesen senare. regeringen isom av
förordningen, fanns inte tillgänglig SÖsförrän bortåt månader eftertre
första beslut lokalisering och dimensionering försöksverksamhe-om av

Det fannsten. våren 1988 inga reella förutsättningar låta fullskale-att
försök omfatta flertalet linjer. Vid den tidpunkten fanns kursplaner
framtagna endast för försökslinjer.10 De linjer, för vilka kursplaner
fanns framme, svarade endast tredjedelmot hela antalet platseren av
inom den yrkesförberedande delen gymnasieskolan.av

Budgetpropositionen lades fram för riksdagen 1988-01-11 och blev först
därmed offentlig. SÖSamma dag tillskrev länsskolnåmnderna för fåatt
underlag frågai försöksorter. Länsskolnámnderna, hadeom attsom
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SÖ hade enbart1988-01-25,fore ut-tillställningstagandensinalämna
från.utgåbudgetpropositionårs att1988fullskaleforsök italandet om

SÖ officiellt nå-hadehellerInteskolhuvudmännen.gälldeDetsamma
propositionentill dessframberedningsarbetei sittunderlagannatgot

återstodtidpunktenVid den1988.den 3framlades ca198788102 mars
till] SÖ medklartvingadansåg sigdå atttidpunktden varaveckortvå

till deomvalmåste tre-eleverna,for görafordelningsbeslut attsitt som
detutbildningsvägarvilkakunskapskulle hautbildningarna,åriga om

försöken.få tilleleverdåhandladetill. Det attomvalfanns att göra om
till ochmöjlighetelevernaskallbestämmelsergällandeEnligt om-ges

månad.majunderstudievägargrundskoleanknutnatillnyval

förberedelserna lokaliseringandra beslutetfor detdå1989,Våren om
skolväsendet,nivåer iolikaforbereddes påforsöksverksamhetenav
for tolkaledstjärna attforordningstextenberörda haallakunde som

tidpunktdennaförst vidocksåfullskaleforsöksbegreppet. Det somvar
omfattafastställas tillskulle kunna attpraktikenfullskaleförsök iett

våren 1988 intogberedningsarbetetlinjer. Iingåendeförsöketflertalet i
blev såSÖ detskulle innebärafullskaleforsök attforhållningssättet att

utbildningsarbetsmarknadsområ-visstmöjligtgod täckning ettavsom
SÖs lokalise-genomslagigradenBakgrunden tillregion.de inom aven

avsnittetföljande ibehandlas i detdettaringsbeslut år 1988 synsättav
avsnittet 10.43.och 1989 i9.4.3
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Tidsaspekten6

Riksdagens6.1 beslut

Vid utgången motionstiden avseende propositionen 1987882102 iav
riksdagen stod det klart det inte fore utskottsbehandlingenatt fanns un-
derlag for majoritetsbeslut kringett eller forsöksverksamhetennär om
skulle och i så fall med hur mångastarta intagningsplatser. De resone-

i motionerna avsåg försöksverksamhet bordemang startassom om en
eller inte relevans vid förklaringär resultaten utvärderingen.av av av
Samma gäller platsantalet dessutom kom få viss betydelse forattsom

SÖsfortidpunkter lokaliserings- och dimensioneringsbeslut.

Det fanns i motionerna önskemål om
dels försöksverksamheten skulleatt uppskjutas, A
dels ingen försöksverksamhetatt skulle äga Brum.

förArgument A var

För kort planeringstid. fpc,

Varken enskilda skolor, elever, företag och institutioner i näringslivet
hade kunnat förbereda försöksverksamheten. fp

Yrkeslärarna hade inte fått fortbildning vad gällde de kursplaner-nya
fpna.
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fputbildas.kunnathade inteHandledare

fplöst.inteelevernasFrågan status ärom

för BArgument var

fpunderstryks.kvalitetmedyrkesutbildningVikten av en

onödig. cFörsöksverksamheten är

kom-först 1991,försöksverksamhetenutvärderingReformen, med av
år efter dettioyrkesutbildning attbättreformeffekter iatt caavgemer

ÖGY-utredningen. cpresenteradesförslagen av

praktiskfårlyckosam,den blirförsöksverksamheten,Resultatet omav
fp,1990-talet. cdelen m,effekt först under avsenare

omedelbarförhinderbör inteFörsöksverksamheten utgöra ett mo-en
fp,cyrkesutbildningen. m,heladernisering av

försöksverksamhettillAlternativ

läs-med börjanutbildningförslag tillmedåterkommaRegeringen bör
fort-kursplaner,därför utbildningar,full skala deoch då iåret 198990

fullgord. fpplaneringbildning och övrig är

reformgenomförandefullständigtmedförslagEtt ett avseen-nytt av en
begärs.yrkesutbildningen cgymnasialade den

SÖ den tvåårigarevisionpåbörjaför omgåendebör få att avenresurser
fårungdomarbredd, så allahela dess snarastiyrkesutbildningen att en

SÖsför bl.a.frigörafp, Förutbildning m, c.förbättrad att resurser
försöks-föreslagnapropositionenden idenna del börkursplanearbete i

omfattning.begränsadverksamheten ha

32



I års1988 budgetproposition bil. framhölls10 145 bl.a. atts. genom
försöksverksamheten kan det intresset från skolhuvudmânstora och
olika branschområden påbörja modernisering olikaatt delaren av av
yrkesutbildningen snabbt fångas och tillgodoses. Det fanns vid den-upp

tid otålig från många håll påväntan proposition med anledningna en en
förslagen SOU från19862 och 3 för denexpertgruppenav översyn av

ÖGY.gymnasiala yrkesutbildningen Till utbildningsdepartementet
inkom under hösten framställningar1987 från kommuner fåattom

treårig yrkesinriktad utbildning.starta I skrivelse den 20en gemensam
oktober 1987 till statsministern underströk ordförandena i LO, TCO och
SAF vikten genomförandet förbättradatt yrkesutbildning inteav av en
fördröjdes.

I propositionen 198788102 framhölls. 11 föredraganden fleraatt av
de nu aktuella förslagen har så omfattande konsekvenser han inteatt
nu beredd definitiv ställning tillatt ta hur yrkesutbildningen bor-var
de utformas framtiden.i För detta fordrades, enligt föredragan-att göra
dens mening, konkreta erfarenheter.

Utskottets ställningstagande blev UbU 19878831 10 såatts. en om-
fattande reform det här fråga bör föregås försöksverk-ärsom om av en
samhet. Utskottet ställde sig därmed positiv till den i propositionen fö-
reslagna forsöksverksamheten och till denna skulle inledas läsåretatt
198889. Det borde ske med hänsyn till de förväntningarsenare om en
förnyelse fanns i vad gäller de yrkesinriktade studievägarna.som

SÖ hade erhållit regeringens bemyndigande bedriva försöksverk-att
samhet med treåriga sammanhållna yrkesinriktade linjer i gymnasie-
skolan inom för 500 intagningsplatser 198788 och lika mångaramen
198889 500-försöket. sinI anslagsframställning för budgetåret 1988

SÖhemställde89 dessa 500 platser utökadesatt med ytterligare minst
platser.500 Denna försöksverksamhet hade inte sin utgångspunkt i

ÖGYs förslag.

I 1988 års budgetproposition preciserades inte varför försöks-närmare
verksamheten borde omfatta just 000 platser.5 I propositionen 198788

framhöll102 s. 13 emellertid föredraganden han vid sinaatt övervä-
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omfattningen efterhade attförsöksverksamheten strävatganden avom
under-säkertlör fåomfattande att etttillräckligtsidanådengöra ena

utvärderingensåintesidan attandra storåutvärderingenförlag men
just 000varit så 5också haförefaller attuppgift. Detotympligblir en

vidutbildningsdepartementetochfinansdepartementetvadplatser var
överläggningar hadeUtbildningsdepartementetkom överenssina om.

skulleyrkesutbildningenden treårigaatt propositionenplanerat om
dengjordefinansieringen attmedproblemjust1987höstenkomma men

dröja.kom att

april 1988den 12utbildningsutskottetutfrågningen ioffentligadenI
utbildningsutskottets ut-utbildningsministerndåvarandeframhöll

utbildning-tvivelnågra1988-04-18 rådde attdet inte2skrift att oms.
ÖGY-utredningens förslag.riktningreformeras iskulle somsammaen

regeringenförnödvändigt attskäl varitekonomiskahadedetMen av
emellertidhademenade allvarvisafram.försiktigt För attgå att man

framlagtsomfattningmycketförsöksverksamhet i stortillförslagett
angelägna idettvivla pånågon kankostnader intetill såoch attstora

bli någonministern,framhöll attaldrig,kommerreform. Detdenna
kanske kom-kan detDäremotutbildningen.tvåårigatill denåtergång
iakttas,behöver trotsochbeaktatvi intefrågorfinnasatt somsomma

remissarbetet.omfattandedet

försöksverksamhetens198788Ub6motion attyrkade iVpk om-en
medpropositioneniföreslagitsjämfört med vadborde ökasfattning som
SÖ.tillinkommitintresseanmälningarantalettill dethänsyn stora som
till-förslagregeringensplatserbordebakgrund 1 000 utöverdennaMot

utskottsmajori-ocksåske blevskulleAtt såförsöksverksamheten.föras
mening.slutgiltigatetens

tillskulleVärmland utsesyrkadesoch vpk attmotioner 2fyraI s
Gäv-yrkadesoch s atttvå motioner cfullskaleforsök. Imedförsökslän

intag-tilldelningochfullskaleforsökfå störreskullelänleborgs aven
konstateradeSÖ Utskottet attbeslutat.preliminärtvadningsplatser än

SÖ fattapåankomma attutgångspunkt bordepropositionenimeddet
lbeslut.dessa
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SÖ kallades majoriteten i utbildningsutskottet vid två tillfällen förav
lämna upplysningaratt det med hänsynstagande till yrkes-om var -

nämnderna fanns för läggautrymme ytterligare platser föratt ut att-
fullskaleförsökstanken och samtidigt tillgodose önskemåletgynna om

SÖfullskaleförsök i Värmland. lämnade därvid tentativ fördelningen
de tilltänkta ytterligare 1 000 platserna. I detta sammanhang blevav

utskottet också uppmärksammat på det lägsta antal eleveratt som en-
ligt propositionen 198788102 skulle krävas på försökslinje viden un-
dervisningens början skulle omöjliggöra utläggning försök på mindreav

Detta skulle kommaorter. beröra bl.a. Värmland.att Utskottet fick där-
igenom förutsättningar ändra kravet på lägstaatt antal elever vid un-
dervisningens början från SÖsföreslagna tolv till åtta elever. general-
direktör bad företrädarna for utskottet ställningstagandetattom om
tillkommande platser SÖskulle offentliggöras så hade underlagatt ett
för fördela platserna. Såatt skedde också pressmeddelandeettgenom
från utbildningsutskottet den 14 april 1988.

Enligt reservation i utskottetrepresentanterna för moderaternaen av
borde utskottets yttrande till del ha haft följande lydelseen

Utskottet finner regeringens förslagatt till treårig försöks- och ut-envecklingsperiod avseende gymnasieskolans yrkesinriktade studievä-
vid såpresenterats tidpunkt det inför kommande läsårgar atten sen

möjligt hinna förberedainte är försöksverksamhetatt påens ettenrimligt sätt.

Utskottet konstaterar regeringens förslag försätteratt kommunerna
i omöjlig arbetssituation och vilket de elever,en är än värre att- -skall erbudas möjlighet delta i förlängdatt d utbildninsom inteen ,har kunnat information innan de giort sina inför övergva n entill nasiet. Oklarheterna gäller bl.a. så väsentliga frågor som urförsö sutbildningen kommer värderas jämförelseiatt med traditio-
nellt bedriven tvåårig utbildning. Det enli utskottets fatt-är upning inte acceptabelt eleverna ställs inforatt ternativ, v11 dea om ainte har all den information de rimligen har kräva innanrätt attsomde träffar sina val.

Enligt för folkpartietrepresentanterna i utskottet borde lydelsen i ut-
skottets yttrande till följandedelen vara

En försöksverksamhet enligt regeringsföxslaget kan dock inte inledas
redan läsåret 198889. Riskerna reformeringär yrkes-stora att en avutbildningen blir misslyckande då förberedelsernaett måste forceras
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Elevernanasieskolorna.enskildadenäringslivetsåvälinom som utbildningensormationtillräcklig infåkunnatheller intehar om mel-avtalkräverfrågorFlerameritvärde.dessochupplä gning som
allvarligasteolösta. Detfortfarandeetsmarknadens parter ärlan ar områden.för flerakursplaner saknaskomplettaändåär att

reservationanfördes iutskotteticenterpartiets representanterFrån en
följandelyda enligtyttrande bortutskottetsdelatt aven

fördröjasdockkommeryrkesutbildningen attreformtotalEn ge-av forsöksverksamheten. En utvär-föreslagnaropositionenden inom iutbildning kanårshareleverförsta tredering somgruppenav en genomförande kanförslag tillochhösten 1991,slutförasbästa fall ett
uppfattning in-utskottetsenligt1992. Dettavårentidigastkomma är

acceptabete
försöksverksamhetenföreslagna ärdendessutomUtskottet attanser redan bety-finnslinjernayrkesinriktadedePå mångaonödig. enav försöksverk-utbildning. Enarbetsplatsförlagderfarenhetdande av in-hinnerläsåret 198889medregeringsförslaget startenligtsamhet

i sko-olika slagmedföra störningaroch kommerförberedas attte av
gymnasieskolan.tillvalgäller elevernasvadsärskilt iplaneringlans

försöksverk-förförberedelsernadocklades harSedan propositionen
tusentals ele-ochför den,planeratSkolor hargått vidare.samheten

utbildningsplatser-fylla deförväljaförmâttshar attatt nyaomver före terminsstarten,månaderendastOm riksdagen ett parnu,na. skapaskulle dettaförsöksverksamheteninhiberaskulle besluta att
ele-ochskolorenskildaproblem förochallvarlig förvirring storaen

ver.
onödanår iförstregeringen, vänta ettinnebär attDetta att genom genomfö-forceratdärefter krävaörslag ochfram ettläggamed att

acceptabel.intetvångssituationriksdagen i ärförsattrande, somen kri-värd starkfråganhandläggningregeringensUtskottet avanser riksdagendockskolor börelever ochtil berördatik. Av hänsyn nu
kommande läs-under detgenomförsförsöksverksamhetengodtaatt

ret.

anförtsmed vad attenlighetemellertid iUtskottet ennysssomanser OGY-förslagen ibaserad pådelarhuvudsakligareform i sina ärsom 198990.full skala läsåretgenomföras ibörutredningen

delsida bl.a.centerpartietsfrånanfördes attreservationI enannanen
angelägetlyda det redan att ut-yttrande bort attutskottets år genuav

underförsöksverksamhetutökadbeskedbildningsanordnarna ett om en
budgetåret.de kommande -

försöksverksamhet kan ettMot bakgrund betânkligheterna mot enav
ställasutvärderingenantal frågor forrelevansav
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Var informationen i olika avseenden besluten på olika nivåersom
grundade påsig tillräcklig

I den mån den inte det det sannolikt de erfarenheterär attvar -
vinns forsöksverksamheten eljest hade kunnat erhål-som genom

las

Hade erforderlig information kunnat infor totalt genomfö-ettges
rande vid något tidpunkten senare

förberedelsernaVar på central, regional och lokal nivå -inom skol-
väsendet och arbetslivet otillräckliga for försökett-

Om de otillräckliga vilken betydelse kan detta ha haftvar anses-
för utfallet försöketav

Var efterfrågan på reformering yrkesutbildningen så stor attav
denna kan ha brister i information ochelleruppvägt förberedelser

Kan forsökets omfattning ha haft någon betydelse foranses en re-
sursprioritering kommunernai kan total reforrne-som gynna en
ring yrkesutbildningenav

6.2 Tidpunkter för informationviss och vissa
händelser betydelse för dimensionerings- ochav
lokaliseringsbesluten

6.2.1 Allmänt

Vid utfrågningen i utbildningsutskottet utskottets utskrift 1988-04-18
7 medgav dåvarande utbildningsministern tiden i gångatt atts. sätta

forsöksverksamheten kort. Han menade också det skulle bli kaosattvar
riksdagen avslog regeringens forslag försöksverksamhet.om om
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information lämna-för visstidpunkterredovisas vissaföljandedet närI
medeftersträvatsinträffade. Härvid har att tahändelseroch vissades

föroch villkorenförutsättningarnapåverkadetidpunktersådana som
förbere-skolhuvudmännensfördimensioneringochlokalisering samt

Uppräkningen översikt-forsöksverksamheten. attdelser avser ge enav
delblev kända. Enoch villkorförutsättningarnämndabild härlig avav

tidpunkter avsnitt ii efterföljandeåterkommer idessa resonemangen
sammanhang.olika

års dimensionerings- ochInför 19886.2.2
lokaliseringsbeslut

januari 1988underoch skolhuvudmânnen,Länsskolnämnderna som
SÖs och lokali-dimensioneringför beslutfram underlaghade att ta om

behövt haställningstagandenhade vid sinaforsöksplatserna,sering av
följandeinformation i settstortom

finnas försöksverk-ivilka skulle kommaUtbildningsvägar attsom-
samheten,
kursplaner innehåll,-

arbetsplatsernasutbildningarbetsplatsförläggning omförplatser av-
ställa med platser,beredskap att upp

kostnader,utrustning behov och-
kostnader ochtillgång ochläromedel behov,-

statsbidrag.frågor övrigtekonomiska tex.-

informationdel dennaNedanstående kalendarium visar storatt aven
beredning och be-tidsbristen vidsaknades i januari Detta1988. utöver-

länsnivånställningstagandena på såvälslut påverkade givetvis som-
skolhuvudmännen.hos

försöksutbildningarnainformation innebördenEleverna behövde avom
utbildningar.till dessatidigare valfor kunna ändra sina attatt avse

skolledarna och lä-syo-funktionârerna ellerkunde inteDenna ges, av
SÖs lokaliseringsbeslutochförrän dimensionerings-det genomrarna,

finnas vidskulle kommaförsöksutbildningarstod klart vilka attsom
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enskilda skolan. vilken utsträckning eleverna ansåg få erfor-den I sig
informationderlig kan inte bedömas i detta sammanhang.

Kalendarium 1

SÖInformation från till länsskolnâmnderna vid konferens vilkaom
ber förkursplaner skulle komma bli klara tillämpning i årskurs 1attsom

budgetåret 198889.
Kommunfullmäktigeember i primärkommunerna hade fastställa budge-att

för budgetåret före november månads utgång.1988ten
ember Länsskolinspektörerna informerades chefskonferens1987-11-26. vid

SO fråga OGY-propositionen.på läget iom om
SO fick informellt, regeringskansliets delning1987-12-03. genom av

års bud kunskap1988 etproposition, den tilltänkta försöksverk-meg om
fullskaleförsöksamheten 000 platser. Begreppet fanns inte med5

detta sammanhang.i
1988-01-11. Regeringens förslag den tilltänkta försöksverksamhe-om

med platser offentligordesuari 5 000 budgetpropositionen.ten genom
SÖ tillskrev länsskolnämnderna och bad underlag för1988-01-11. om

och lokalisering försöksverksamheten.dimensionering av
SÖSista dag för länsskolnämnderna1988-01-25. inkomma tillatt

med framställningar deltagande i försöksverksamheten.om
Sista dag för elevernasruari 1989-02-01. ansökan till gymnasieskolan.
Regeringen beslutade1988-03-03. propositionen 198889102om om
yrkesutbildningenutveckling i gymnasieskolan.av

utfärdade förordning SO-FS1988-03-03. Regeringen 198847 med
föreskrifter försöksverksamhetenprovisoriska med treåriga yrkes-om

inriktade linjer i gymnasieskolan. Inget i dessa föreskriftersägs om
fullskaleförsök.

SO tillställde länsskolnämnder, landstingens utbild-1988-03-15.
ningsnämnder och skolstyrelser i vissa kommuner sitt beslut loka-om

försöksverksamhetlisering och dimensionering omfattande 0005av
gälla under förutsättning riksdagens beslutplatser i enlighetatt av

med förslagen i propositionen 198788102.

S0 tillställde huvudmännen faktablad färdigavecka 12.1988, om
för försöksverksamhet medkursplaner treåriga yrkeslinjer bygg- och

fordons-anläggningsteknisk linje, el-teleteknisk linje, och transport-
teknisk linje, industriell teknisk linje, naturbrukslinjen, omvårdnads-

textil- och beklädnadsteknisk linje,linjen, vårdlinjen omsorger om
barn ungdom, ventilations- sanitetsteknisk linje.och ochvärme-,
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avseende kompletteran-utrustningslistorS0 fastställde1988-03-15.
för årskursmotsvarande 2-åriga linje 1jämfört medutrustningde av
följande linjerGälldeskulle läsåret 198889.försökslinjer startasom fordons- ochel-teleteknisk,anläggningsteknisk, transbygg- och

beklädnadsteknisk.ochteknisk, textil-handels, industriellteknisk,
yrkesinrik-treårigutbildningsutskottetUtfrågning i1988-04-12.April om

tad utbildning.

pressmedde-meddeladeUtbildningsutskottet1988-04-14. ettgenom
utökas medskullebudgetåret 198889försöksverksamhetenlande att

förslag och000jämfört med regeringens 5intagningsplatser1 000 om
undervisningensförsökslmje viddet antalet eleverminstaatt en föreskrifternaför provisoriskastål i deskulle åtta ibörjan etvara

angivna tolv.1988-03-03

gymnasieskolanstillintagningenpreliminära stu-1988-04-15. Den
dievägar skulle klar.vara

SÖ skolstyrelserutbild-med skrivelse tillmeddelade1988-04-21.
för fortbildningpreliminär plangymnasieskolorningsnâmnder och

försöksverksamheten.läsåret med anledning198889 av
utbild-landstingenslänsskolnämnder,S0 tillställde1988-04-25.

tilläggs-verketsskolstyrelserna i vissa kommunerningsnâmnder och
tillförda intag-pressmeddelandet de 1 000beslut med anledning omav börjanelever vid undervisningensantal attningsplatserna och minsta

enlighet medriksdagen beslutade iförutsättninggälla under att press-
omfördel-innefattade också vissaBeslutetmeddelandet 1988-04-14.

S0s beslutefterskolhuvudmännenaktualiseratsningar hade avsom
1988-03-25.

SÖ vid skolor,till rektorermeddelade med skrivelseMaj 1988-05-05. som
introduktionsutbildning-och förskulle delta försök, tid, platsi ämnen

försöksverksamhet 1988.avseende sommarenar
betänkandet 1987 8831utbildningsutskottetBeslut i1988-05-19. om

gymnasieskolan 198788yrkesutbildningen prop.oráätâtxrleckling iav
vis.1 e

ipreliminäravalenförhållande till deeventuella omval iElevernas
månaskall klara under majgymnasieskolan vara .

treårigaförsöksverksamhet medbeslutadeRiksdagenJuni 1988-06-06. om
studievägar gymnasieskolan.yrkesinriktade i

SÖ-FS medutfärdade förordning 198884eringen1988-06-09. Re
yrkesinriktadeföreskrifter örsöksverksamhet med treåriga stu-om

dievâgar gymnasieskolan.i

SÖ utveckla kurspla-uâpdragtill1988-06-22. Regeringsbeslut attom
kurspla-och inrättaför gymnasieskolans yrkesinri tade injer attner

negrupper.
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1988-06-23. Förordnin ändring i förordningen 1987708en om omstatsbidrag till ansk ning utrustning i gymnasieskolan utkomavfrån trycket.
Augusti SÖs1988-08-10. föreskrifter till förordningen SFS 1987708 omstatsbidrag till anskaffning utrustning i gymnasieskolan utkomavfrån trycket.
September SÖ1988-09-28. tillstâllde rektorer vid gymnasieskolor deltog isomförsök information planerad fortbildning karaktärsämnenom
Oktober sö1988-10-26. SÖ-FSmeddelade föreskrifter 1988142 bidragomläsåret 198889 till kostnader för handledarutbildning.
November SÖ1988-11-30. SÖ-FSmeddelade föreskrifter 1988155 för läsåret198889 bidrag till företag och institutioner.om
December SÖ1988-12-29 tillstâllde rektorer vid skolor med försök ytterligareinformation tilltänkt fortbildning ämnesfördjupningskarom av tårvarvid fortbildningsbehoväven uppkommitnya togssom upp.

Kursplaner och normalutrustningslistor för de linjer skulle omfat-som
fdrsöksverksamhetentas läsåret 198889av utkom, enligt uppgift från

Utbildningsförlaget, trycket och kom skolorna tillhandaav enligt ka-
SÖslendarium 2 nedan. beslut dessa kursplaner och utrustninge-om

listor hade då i allmänhet tagits till månadertre tidigare.upp
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2Kalendarium

Till skolornatrycketFrånLinje ca

1989-04-051988-03-29åkNaturbrukslinjen 1
transporttek- nochFordons-

åk 1linjenisk
transporttek-ochFordons-

till normal-linje,tilläggnisk
utrustningslista

och nventilations-Värme-,
linje, åksanitetsteknisk 1

1988-04-061988-03-30Omvårdnadslinje, åk 1-3
nvärdlinje, för nTreårig gren

barn och ung-omeromsor
dom,å 1

1988-04-08beklädnadsbek- 1988-04-05Textil- och
åklinjenisk 1

beklädnadsbek-ochTextil-
normalutrustningråxlilsklinje,

1
linje, åkIndustriell teknisk 1
för indu-Normalutrustnin

teknisk linje, åkstriell 1
anlâggningstek--ochB g

linje, âkl
förNormalutrustning treårig

anläggningstek-byig- och
nis linje

1988-04-21åkEl-teleteknisk linje, 1-3 1988-04-15
1988-09-12pâbyggnads- 1988-09-06Treårig teknisk

utbildning
för elektronikgren- för maskin- ochgren- motaorteknik

adsteknikför byggren- for teknikVVgren-
tekniklin-industriellTreårig

för elmekaniker,je, nor-en
utrustningma

1988-08-051988-08-01Handelslinjen, åk 1-3
nför nhan-N ormalutrustning

delslinjen
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Linje Från trycket Till skolorna ca
El-teleteknisk linje, åk 1 1988-09-23 1988-09-28
Normalutrustning för treårig n n- - - -el-teleteknisk linje
Naturbrukslinje, åk 2 och 3 1989-01-24 1989-01-27
Vårdlinjen, for 1989-01-27 1989-02-02gren omsor-barn ochnngdom, åk 2ger om

6.2.3 Inför års1989 dimensionerings- och
lokaliseringsbeslut

Länsskolnämnderna och skolhuvudmânnen hade i januari 1989 samma
informationsbehov inför sina ställningstaganden for de forsöksutbild-
ningar skulle tillkomma läsåret 198990 falletsom vid motsva-som var
rande tid 1988 se avsnittet 6.2.2. Elevernas informationsbehov li-var

SÖskaså detsamma. dimensionerings- och lokaliseringsbeslut 1989 av-
såg såväl förläggning försök till ytterligare utökningav orter påsom or-

redan påbörjat försökter i årskurs läsåret1som 198889 och lokalise-
ring nytillkomna försöksutbildningar. Detta innebarav informa-att
tionsläget 1989 bättre jämfört med fråga1988 i redanvar påbörjadeom
försöksutbildningar. Nedanstående kalendarium 3 visar bl.a. såvälatt
tidspressen informationsbristen, det gälldesom när nytillkomna lör-
söksutbildningar, blev ungefär densamma 1989 1988.s0n1
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Kalendarium 3

SÖ vilkavid konferenslänsskolnâmndernaInformation från till1988 om
årskursklara för tillämpning i 1skulle komma blikursplanerOktober attsom

hösten 1989.
fastställa budge-hadeprimârkommunernaKommunfullmäktige iNovember att

utgång.före november månadsför budgetåret 1989ten
SÖ budgetpropositio-fick informellt, delninDecember 1987-12-08. en avgenom

forsöksverksamheten âsåret 198990information att av rege-nen, om
omfatta platser.skulle föreslås 000ringen 10

förord-utfärdade förordning ändring iRegeringen1988-12-08. om
treåriga yrkesin-försöksverksamhet medSO-FS 198884ningen om

Andringenasieskolan 198889-199091.riktade studievägar i
ochårskursernafor etsplatsförlagd utbildningi 1avsåg statsbidrag ar

överstigande2 tio procent.

SÖ under-länsskolnämnderna med begärantillskrev1988-12-21. om
lokaliseringsbeslut.lag för 1989 års

skulleforsöksverksamhetenförslagRegeringens1989 1989-01-10. att om-
budgetpropositionen.fatta offentligtJanuari platser blev10 000 genom

riksdagen försöks-på interpellation 19888994Svar i1989-01-11. om
förlängd gymnasial yrkesutbildning.verksamhet med en

SÖ fördelningtill angåendeUppdra från regeringen1989-01-26. av
yrkesinrik-med treårigatil försöksverksamhetenintagningsplatser

gymnasieskolan läsårettade i 198990.studievägar
grundskolean-till gymnasieskolansSista dag för ansökanFebruari 1989-02-01.

knutna studievägar.

SÖtillinkommaSista dag för lânsskolnämnderna1989-02-03. att
fordelningsbeslut.med underlag för års1989

Överenskommelse Sveriges Verkstads-träffades mellan1989-02-21.
för-Metallindustriarbetareförbundet gällandeSvenskaförenin och

utbildningar itreåriga yrkesinriktadesökslyelrsamheten med gymna-
an.sies o

SÖ beslutförutsättning riksdagensbeslutade under1988-03-13. av
iyrkesinriktade linjermed treårigautökad försöksverksamhetom

gymnasieskolan läsåret 198990.

nytill-faktabladSO skolhuvudmännenvecka tillställde1989, 12. om
ventila-adsplåt- ochför treåri yrkeslinljerbygkomna kursplaner a

leriteknisk linje,steknisk inje,tionsteknisk linje, livsmede pro-m
och träteknisk linje.cessteknisk linje, restauranglinje

gymnasieskolansApril tillpreliminära inta ingenDen1988-04-15.
skul klar.grundskoleanknutna studievägar varae
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1989-05-02. Utbildningsutskottetbeslutade anslag till gymnasie-omskolor 198889U U 15.m.m.

1989-05-24. Riksdagen beslutade utvidning försöksverksamhe-om avtill omfattaten 10 000 intagningsplatser.att

Elevernas eventuella omval förhållandei till depreliminäravalen i
gymnasieskolan skall klara under maj månavara .ugusti SÖsSlutet SÖ-FSaugusti 1989. föreskrifter 198979 till förord-av
ningen 19872708 statsbidrag till anskaffning utrustningom av gym-nasieskolan utkom trycket.av

Kursplaner och normalutrustningslistor for de linjer skulle omfat-som
forsöksverksamhetentas läsåret 198990 utkom, enligt frånuppgiftav

Utbildningsforlaget, trycket och kom skolorna tillhanda enligt ka-av
SÖslendarium beslut4. dessa kursplaner och utrustningslistor ha-om

de då i allmänhet tagits till fem månader tidigare. Skolorna hadeupp
emellertid i falldel fått kännedom kursplanerna underhanden om ge-

SÖ hadeatt prelimnârt godkändsänt ut version på remiss.nom en
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Kalendarium 4

Till skolornatrycketFrånLinje ca

1989-02-061989-01-31anläggningstek-ochByig-linje,åk2-3nis
beklädnadstek-ochTextil-

linje,åk 2nisk
1989-02-101989-02-06Restauranglinje, åk l

1989-05-03 1989-05-08ventila-Byggnadsplåt- och
åktionsteknisk linje, 1
förNormalutrustning ämnet

byggnadsplåt
åkLivsmedelsteknisk linje, 1

forNormalutrustning ämnet
livsmedelsteknik

åkMåleriteknisk linje, 1
for måleri-Utrustning ämnet

teknik
Träteknisk linje, åk 1

for trätek-Utrustning ämnet
nik
Processteknisk linje, åk 1
Normalutrustning för ämnet
Industriell produktion på
processteknisk linje

transporttek-Fordons- och
nisk linje, åk 2-3

forVårdlinjen, gren omsor-
barn och ungdom, åkger om

1-3
åkOmvårdnadslinjen,

for omsorger om psy-gren
kiskt utvecklingsstörda

ventilations- ochVärme-,
åksanitetsteknisk linje, 1-3

VVS-Normalutrustning for
el-reglerteknikteknik och

1989-06-12åkIndustriell teknisk linje, 1989-06-07
1-3
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Linje Från trycket Till skolorna ca
Normalutrustning för treårig n n- - - -industriell teknisk linje
El-teleteknisk linje, åk 2 1989-002 1989-08-07
Normalutrustning för ämnet - - - -el-teleteknik
Hantverkslinjemåk 1 - - - -
Normalutrustning för -- --ämnet
hantverksteknik

6.3 Vissa förutsättningar för och konsekvenser av
rådande tidsramar

6.3.1 Vissa förutsättningar

I propositionen 198788102 framhölls. 14 föredraganden för detatt
fortsatta kursplanearbetet borde kursplanegrupper Genominrättas. be-
slut den SÖ22 juni 1988 uppdrog regeringen åt utveckla kursplaneratt
för gymnasieskolans yrkesinriktade linjer och inrätta kursplane-att

enligt till beslutet fogade riktlinjer. Det hade sannolikt integrupper va-
rit möjligt för regeringen föreslå försöksverksamhetatt med starten

SÖläsåret 198889 inte redan 1986 hade inlett kursplanearbeteettom
avseende SÖtreåriga yrkesinriktade studievägar. anordnade den 6 juni
1986 rikskonferens med företrädare för branschorganisationerna.en
Vid denna konferens överenskoms 16 kursplanegrupper, for varjeom en
utbildningsområde i gymnasieskolan. Läroplansgrupperna började ar-
beta hösten 1986. Det sades arbetet skulle följandeatt görasi fyra faser.

Bedömning inom branschområdet vilket kompetensbehovav man
hade för dem skulle arbeta inom området på 1990-talet och i börjansom

2000-talet.av

Bedömning vilken del detta kompetensbehov skolanav av som
kunde och därvid med vilket innehåll.ge
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bedömningskolan kunde stu-vadmöjligtdet3. När att avgesevar
kursplaner.ochdievägsstruktur av

fortbildning,lärare,frågaikonsekvenser,Bedömning t.ex.4. omav
utrustningyrkesorientering,och etc.studie-

budgetpropositionårsföredraganden i 1988kundeSom följd häraven
studievä-treårigaförkursplanerochtim-konstaterabil. 14510 atts.

Därutöverför sju linjer.föreliggaberäknades198889inför läsåretgar
områden.vissakursplanearbete inompågick

försöksverk-ochSÖs kursplanearbetetpåsingeneraldirektör syngav
12utbildningsutskottet denutfrågningen ioffentligadensamheten i

utskrift 1988-utbildningsutskottetsframhöll såledesapril Han1988.
kursplane-medså långttillfällighet kommitvi har04-18 5 att av ens.
genomföraskanförsöksverksamhetenområdenvissaarbetet inom att

finns ochkursplaner inteområdenpå andraHindretinom dessa. attâr
kanfår signalerviOmfärdiga till hösten.heller kommerinte att vara

vårt kurs-viNaturligtvishöst.finnas tillkursplanerna nästa anpassar
signaler.dessaefterplanearbete

SÖ debeslutaföreslagit regeringenhade attomständighetenDen att om
yrkesinriktad utbildning,treårigframförda förslagtill verket somom

mental,såvälhade skapat500-försöket,s.k.detkom som,att utgöra en
SÖ kringberedskap inomreelldetta försök,förläroplansarbetetgenom

Erfarenheterutbildning.yrkesinriktad3-årigfrågor rörde vannssom
dennaberöraskomövrigaoch attskolhuvudmänockså hos de avsom

försöksverksamhet.

inomtjänstemänmellan ut-avstämningargjordesår 1988börjanI av
SÖ håll be-pååtgärderolikaoch ömsebildningsdepartementet närav

hös-kunnaskulleförsöksverksamheten startaförhövde klara attvara
del-tillanslutningiunderhandsdiskussionerförekom1988. Detten

regeringenförordningarde198788102 ochningen propositionen omav
SÖ under-redovisadeförsöksverksamheten.avseendeavsåg utfärdaatt

framställningarfråga inkomnahand för läget idepartementet omom
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SÖsfå delta i försöksverksamhetenatt och avsedda ställningstaganden
till dessa.

SÖDet hade inte varit självklart det skulle kommaatt attvar som svara
för dimensionering och lokalisering försöksverksamheten. Oavsettav

SÖregeringen eller skulle dessa beslut behövdes underlag fråntaom
skolhuvudmännen. Med tanke på den tid stod till förfogande för attsom
få i gång försök gjordes inom departementet bedömningen detatt var

SÖ.nödvändigt denna beslutanderätt ladesatt på

En grundläggande förutsättning för försöksverksamheten skulleatt
kunna dimensioneras och lokaliseras med kort varsel skolhuvud-attvar

och pâmännen arbetsmarknaden hadeparterna tillräckligt starktett
intresse härav. Som hade huvudmannens och vissanämnts parternasav
starka önskemål reformering yrkesutbildningen kunnat note-om en av

på olika inom regeringskansliet.sätt Utöver vad redanras sagtssom
härom ÖGY-utredningenkan såvälnoteras inställningatt iparternas

de synpunkter anfördes vid remissen utredningens förslagsom som
utbildningsdepartementet anledning alla berörda skulleatt tro attgav

ställa sig positiva. Utbildningsdepartementet hade också inför proposi-
tionen l98788zl02 träffar för information och avkänning med de båda
kommunförbunden, LO, TCO, SACOSR Småföretagensoch riksorgani-
sation. Det fanns vid dessa träffar missnöje med takten få framatt pro-

ÖGYspositionen med anledning förslag.av

Som kommer framgå i det följande visadeatt det sig också såväl ef-att
terfrågan på få delta försöksverksamheteniatt kom bliatt stor, attsom
yrkesnâmnderna företrädaremed för branschorganisationerna i all-
mänhet kom sig mycket aktivt.att engagera

En viktig förberedelse för försöksverksamheten skulleatt kunna bedri-
med utgångspunkt dei kursplanerna hösten 1988 fort-denvas nya var

bildning, SÖformi introduktionskurser, anordnadeav som sommaren
1988. Denna avsåg kursplanernas mål och innehåll, undervisningens
organisation och behovet ämnesfortbildning. dessaI introduktions-av
kurser deltog lärare600 inkl. antal skolledare. Allaett sökt tillca som
utbildningen Antalet läraretogs deltogemot. svarade 6 000motsom ca
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läsåret 198889under ettföljdesintroduktionskurser avDessaelever.
Även anordnade1989âmnesfördjupningskurser. sommarenantalstort

ochdagaromfattade dessa tre1988LiksomSÖ varintroduktionskurser.
undervisaskullekaraktärsämnen,ilärareforavseddahand somförstai

forsöksverksamheten.1-klasseriårskursi

SÖs delförKonsekvenser6.3.2

för snabba insat-beredskapvissSÖ skaffa sigÄven hunnithade enom
blevbudgetpropositioneninnehållet iförränutåtkunde inget görasser

gängse i gymnasie-bestämmelserEnligt1988.januaridenofficiellt 11
§§ 12 och 18ändringar, 11,medSFS 1987743förordningen senare

formmellan länen igymnasieskolanSÖ iårselevplatsernafördelaskall
tilldelalänsskolnämndendet på attankommerSedanlänsramar.av

landstings-ellerkommunför varjeoch attlänsramarnaelevplatser ur
ellerkommunenvilka studievägarellervilkenbestämmakommun som

ellerfrån och med årskurs 1anordna motsva-fårlandstingskommunen
intagningsplat-mångaockså hurbestämmerLánsskolnämndenrande.

for varjefår inrättahuvudmanvarjeklasser,antaliuttryckt somser,
hoslandstingskommunellerfall kommuni deEndaststudieväg. enen

på läg-intagningsplatsertilldelningansökerlänsskolnämnden avom
yttrandemedlänsskolnämndenskall över-egetstudievägarfrekventa

SÖ beslut.fortillärendetlämna

rutinerSÖs kom i princip attlänsskolnâmndernas delochFör samma
försöksverk-dimensioneringochlokaliseringvidtillämpasbehöva av

SÖhadestudievägar. Härutöverlågfrekventafrågaisamheten omsom
bl.a.innebarfore beslut. Detta attyrkesnämndernamedsamrådaatt

SÖ ochorganisatoriska frågormedeljest arbetarvidpersonalden som
klara den arbets-fördimensioneraddimensioneringsfrågor inte attvar

handlägga-emellertid tioprioriteradesverketkrävdes. Inominsats som
beredningsarbetet. Fler-för delta ioch åtta våren 1989våren 1988 attre

el-lokaliserings-handläggaerfarenhethade ingentalet dessa attavav
erfarenhet påemellertid hakundedimensioneringsärenden. Deler an-

skolledare. Det-frågor,organisatoriska attt.ex.nat sätt varagenomav
koncen-kombedömningaralla sakligaemellertid till följd attfick attta
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till ansvarigtreras chefsnivå i organisationen. Tidspressen medförde
båda åren avstämningaratt påannat än ett övergripande plan intemer
blev möjliga i vidare krets på chefsnivån. Nären samråden med yrkes-
nämnderna klara och alla avvägningar orts påvar den ansvariga av-
delningen fanns egentligen inget handlingsutrymrne kvar. Besluten

båda årentogs generaldirektören.av

På handläggarnivån försvårades arbetet 1988 detatt oklartav var om
platserna deti s.k. 500-försöket skulle räknas in i de 6 000 platserna el-
ler inte. Inget fanns skrivet detta. Denna fråga avgjordes emellertidom

underhandskontakter SÖmellangenom och tjänstemän på utbildnings-
departementet. ställningstagandet blev de platsernaatt 500 med hän-

till 500-försöketatt regleradessyn särskild förordning integenom ien
alla avseenden skulle räknas in i de 6 000 platserna.

Den omständigheten utbildningsutskottetatt 1988 ändrade lägsta antal
elever vid undervisningens från tolvstart till åtta elever medförde att
SÖ i skede måsteett sent gå igenom alla handlingar gång förseparaten

kunna läggaatt halvklasserut i det dimensionerings- och lokaliserings-
beslut avsåg de utskottet tillfördasom 1 000 platserna.av

Våren fördröjdes1989 de sakliga genomgångarna med yrkesnâmnderna
avtalet mellanatt Verkstadsföreningenav och Metallindustriarbetare-

SÖförbundet dröjde. sökte på flera påskyndasätt detta avtalatt skulle
bli klart. I sin skrivelse den december21 1988 till länsskolnämnderna

SÖ SÖskrev kommeratt emellertid besluta fortsattatt försöks-om
verksamhet försöksverksamhet för läsåretresp. ny 198990 endast for
de forsökslinjer för vilka arbetsmarknadens den februariparter 1senast
träffade de avtal den arbetsplatsförlagda utbildningen,om de fin-som

nödvândiga. Denna formulering SÖ,ner enligt avstämd med dåva-var,
rande utbildningsministern, lör sin del i interpellationssvarettsom i
riksdagen den 10 november 1988 hade framhållit bl.a. avtal skul-att om
le låta på sig skullevänta han föreslå regeringen omfördelaatt utlagda
platser för försöksverksamheten till andra yrkesutbildningssektorer. I

interpellationssvar,ett den 11 januarisenare 1989 riksdagsprot. 1988
89 framhöll49, dåvarande utbildningsministernnr han erfaritatt att
vissa kommuner redan beslutat att intagningenstoppa till berörda för-
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löstmellanavtalfrågan parternasåvida intesöksutbildningar varom
avsåghanbl.a.framhöll vidare attattfebruari 1989. Handen 1senast

SÖ tillintagningsplatsertilldelaåtuppdra attföreslå regeringen att
områden därsådana parterna ärendast inomförsöksutbildningarna

ja-regeringsbeslut den 26SÖ uppdragsådanterhöll ettöverens. genom
tillfördelasfårendastintagningsplatserföreskrivsnuari 1989. Där att

vilkaförarbetsmarknadssektorerförsöksutbildningarsådana rörsom
gällaskallvillkordearbetsmarknadensgäller parter är somatt omense

utbild-utfrågningen iVidutbildningen.arbetsplatsförlagdaför den
utbildningsminis-dåvarandeframhöllapril 198812ningsutskottet den

fall haallavi måste i10utskrift 1988-04-18 attutskottets entern s.
dennavill hasida defrån attavsiktsförklaring parternasbestämd

verksamhet.

dellänsskolnämndernasförKonsekvenser6.3.3

för-lokaliseringdimensionering ochoch bedömningarinsatserDe avav
såvälkomhadelânsskolnämnderna att göra,söksverksamheten, som

förflöttidspress. 1988mycketunderskebehöva stor19891988 attsom
SÖs lánsskolnämndernatillskrivelsedagfrån denfjorton dagarendast

nämndernafördag attdaterad till sistaunderlagmed begäran ärom
nämnder-SÖ skulletidUnder dennaunderlag.med dettatillkomma in

huvudmännenfrånunderlagerforderligtfå insåvälhinna med attna
ställningstaganden. Dennaochberedningsarbete un-processegetsom

stadiumtidigarepåredanhuvudmände fall ettderlättades givetvis i
påbörja treårigfåanhållanmedregeringenhade inkommit till att yr-

underhandsdis-ocksåfall hadevissagymnasieskolan. Ikesutbildning i
SÖ ochmellanskettansökningar,grundval dessakussioner, bl.a. på av

nämnderna.

för leve-på sigfick tid1989 något längrenämnderna, i dagar räknat, att
SÖ. 21daterad denunderlag till underlagVerkets begäran ärrera om

SÖ till handadecember Nämndernas skulle senast1988. underlag vara
februariden 3 1989.
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Hur den tid stod till förfogande kom påverka berednings-som att och
beslutsprocessen vid nämnderna 1988 och 1989 behandlas i det följande
i avsnitten 9.3.1 l0.3.1.resp.

6.3.4 Konsekvenser för skolhuvudmånnens del

Skolhuvudmânnen hade inför sina ansökningar deltagande för-iom
söksverksamheten läsåret 198889 rimligen små möjligheter att göra
reella bedömningar vilka konsekvenser ekonomiska och andraav - -

deltagandeett i försöksverksamheten skullesom komma innebära.att
Med tanke på de vid tidpunktenatt för ansökan inte hade tillgång till

kursplanert.ex. för de tilltänkta treåriga yrkesutbildningarna eller
statsbidragsvillkor, sig frågai utrustning eller i övrigt kundevare om
de svårligen bedöma vilka krav skulle komma ställas påatt t.ex.som yt-
terligare medel, på kompletterande utrustning, lokaler, lärarkompetens
eller fortbildning. De visste inte heller hur omfattande arbetsplatsför-
läggningen utbildningen skulle komma bli. Medav att tanke på deatt
fick kännedom den tilltänkta försöksverksamheten förstom 1988när
års budgetproposition blev offentlig hade de inte heller haft faktiska
möjligheter beräkna erforderligaatt medel i den kommunala budgeten.
Detta då budgeten för 1988 enligt gällande bestämmelser skulle fast-
ställas fullmäktige före utgången november månadav året innan.av

Vilken betydelse den knappa tidsmarginalen ñck1988 för och i sam-
band med skolhuvudmânnens intresseanmälningar belyses fortsätt-
ningsvis här på det detsätt från länsskolnämndernasomnämnts si-som
da. Detta innebär vad framhållsatt får exempel.som sessom

I kommunerna i Västernorrlands län fanns det, inför den försöksverk-
samhet erbjöds, viss beredskap följdsom tidigare fortlöpan-en som en av

ÖGY.de information I Västerbottens län hade förberedelsearbeteom
pågått under 1987 och tack detta gick det atti samarbete mellanvare
länsskolnämnden och kommuner få fram underlag i frågaett önskadom
försöksverksamhet. GotlandsI län hade det funnits viss beredskapen
under flera år. Bland kommunerna i Hallands län beredskapen vå-var

1988 försöksverksamhetatt ta emot mindreren god. Tidpunkten för
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blev såför försök attklasser entilldelning senbeskedslutligt avom
länsskol-ochkommunernaberodde på attDettaåterlämnas.ñckklass
priorite-skulleområdenvilkainformerade somdåligtnämnden omvar

försök.förras

ireaktionerskolhuvudmännensillustrerarlánsskolnamnder an-Några
iSkolhuvudmännenforsöksverksamheten.erbjudandettillslutning om
iförsöksverksamhetenförslagetpålän sängen omNorrbottens togs av

be-funnitsdär detkommun,GotlandsIbudgetproposition. enårs1988
dröjdegymnasieskolanreformeringbeslutenhade, avredskap, när om
andratillSÖ ortsprioriteringartveksamma,blevfrånbeskedenoch

be-fanns intekomförsöksverksamhetenerbjudandetNarområden. om
irri-mycketStockholms läniKommunernakommunen.i varredskapen

Älvs-Iförsöksåret.inför förstaplaneringstidenkortadenterade over
försöksverksam-utskottsbehandlingenresultatetkomlan avborgs av

kommunala tjänste-litenför andraöverrumplande änheten gruppen
politiker.ochman

skolhuvudmän-påverkakomställningstaganden attsnabbapåKraven
Örebro del kommuneravstod attlänolika Ilitepå sätt.intresse ennens

längrekräversådaneftersomdeltagande,förönskemålanmäla enen
skolhuvudmän-Blandtillgänglig.fannsdåvadplaneringsperiod än som
utomordentligtförsöksverksamhetenFörlän intressetUppsalai varnen

del-intresserade attkommunerallatill utomTiden trots avenstort. var
augustiioch tillsatteGotlands kommun tagförsöket. I togi man nyata

försökintroduktionochplaneringför utredning,arbetsgrupp1988 aven
med.fårfall viiplaneringinriktningenmed vara

län vitt-Norrbottenslänsskolnämnden ilänsskolnämnder t.ex.Flera
karaktärenfall hade justvissaiintresseanmälningarna avattnar om

konkretaförsöksverksamhetforoch dettaintresseanmälan varsenav
kunskapersaknadedetaljer om.man

intresseanmälningarna äroch förankringgäller förberedelsedetNär av
beslutaskundedessautsträckningvilkenpå ibl.a.det intresse att seav
skolhu-län hade ingenSödermanlandsIpolitiskavederbörandei organ.

iforsöksverksamhetendeltagande ibeslutmöjlighetvudman att ta om
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Skolstyrelsen plenum.i Samma gällde flerai fall för skolhuvudmännen,
i detta fall skolstyrelserna och utbildningsnämnden, i Jönköpings län. I
Västerbottens län baserade sig länsskolnâmndens underlag telefon-på
överläggningar och besked från kommunerna, vilka i efterhand inkom
med skriftligt underlag. I Blekinge län blev beredningen i kommunerna
högst informell. Skolchefer, rektorer och några lärare erforderligatog
kommunala beslut. Skolstyrelsen konfirmerade i efterhand. Medel för
utrustning och lokaler anslags likaså Älvs-efterhandi fullmäktige. Iav
borgs län hann någon huvudman inte förankra sina förslag hos organi-
sationer företagoch på rätt sätt.

Enligt Svenska kommunförbundet blev det vanligt förfaringssättett i
kommunerna efter 1988 års intresseanmälningar kommunstyrelsenatt

efterhandi ställning till ekonomiskatog frågor försöksverk-avseende
samheten. Det behov medel till gymnasieskolan, således aktuali-av som
serade vid olaga tid, har kommit leda till kommunstyrelsen,att att på

tidigare,ett annat sätt än i gymnasieskolefrâgor.engagerats

Enligt länsskolnämnden i Norrbottens län kunde beredning och besluti
januari 1989 hanteras på Ävennormalt ochett önskvärt sätt.mera om
tidsutrymmet och beredskapen bättre måste emellertid de formellavar
besluten från skolstyrelserna i Västerbottens län detta åri mångaäven
fall komma först i efterhand. Beredskapen också bättre blandvar nu
skolhuvudmánnen. För förberedaatt tilldelning intagnings-en ny av

Örebroplatser för försök gick länsskolnämnden i län den 28 september
1988 till kommunerna med informationut och anmodan inkommaatt
med önskemål deltagande försöksverksamheti med uppgifterom samt

förutsättningar för sådan vadatt gällde lokaler,starta utrustningom
m.m.. Det fan-ns andra varianter på detta Således redovisar läns-tema.
skolnâmnden i Jönköpings lån många önskemålatt deltagande i för-om
söksverksamhet avseende de försökslinjertio startade läsåretsom
198889 kom in i huvudmannens organisationsförslag i juni 1988. För de

linjer skulle tillkomma emellertid, enligt nämnden,sex nya som var
problemen desamma inför läsåret 198889.som

Aspekter näraliggande dem redovisats här återfinns det följandei isom
avsnitten 7.1.4, 8.2.3 och 9.2.

55



motsvarandeyrkesnåmndernasförKonsekvenser6.3.5
del

SÖ till överläggningarinbjödsmotsvarandeyrkesnämnderDe avsom
lokalise-ochdimensionerings-årsocheller 1989för samråd kring 1988

SÖsförförfogandestod tilltidhur dentillfrågatsringsbeslut har som
yrkesnämndernaspåverkadenämnda beslutinforberedningsarbete

bild.följandefrågadennaSvaren påhandlande. ger

stod tilltidmed denolägenheterredovisar ingayrkesnámnderSex som
SÖs lokali-ochdimensionerings-införberedningsarbeteförförfogande

insatser.hanteradeshur dessa extraellerseringsbesluten genom
erforderligayrkesnämnder upplevdetvå attLandstingsförbundet och

Kommunalamed.hannsyrkesråd intelandsting,kontakter med etc.
beredningstidenyrkesnämnd fannoch ytterligareYrkesnámnden en

bered-genomföra sittyrkesnämnder kunde inteSexalldeles för kort.
framförhållningbättreEn konstaterarningsarbete på önskvärt attsätt.

SÖ,samarbetet medframhållerbeslutsunderlag. Enhade bättre attgett
villyrkesnämnderfungerade utmärkt. Tretillknappa tidenden trots,

tids-underförsökolyckliga iunderstryka det storför del startasin att
slutligen,yrkesnämnd,oreglerade.frågor Enväsentligamedochpress

exceptionel-såundertillkommenförsöksverksamhetifrågasätter enom
grund förtillkan läggasrådde 1988 utvär-förhållanden dela somsom

gymnasieskolan.och för reformeringJc-ring av

elevernaKonsekvenser för6.3.6

SÖ bered-gjorde för sintidsplanför välja denIam. motivvik tigt att man
försöks-lokaliseringenochdimensioneringenmrh aim beslut avavngm

fåhinna in-skulleeleverna1989,aumhcum, såväl 1988k attvarIi-l som
harbli för elevernasituationen komiuruih Lion infor sina omval. Hur att

Nedanstående börsammanhang.spc-.i-izila-tuuleratsi förevarandemu-
derfor antal iakttagares bedömningar.ettsessom



Några länsskolnämnder vittnar hur situationen kom bli för ele-attom
Lânsskolnâmnden i Västernorrlands län framhåller effekter-verna. att
de tidsramarna drabbade framförsnäva allt skolans syo-arbetena av

och de elever skulle söka till gymnasieskolan. Lânsskolnámnden isom
Skaraborgs län den omståndigheten informationenatt blevattmenar
otillförlitlig, följd tidsutdräkten med riksdagens behandlingsom en av

antalet intagningsplatser för försöksverksamheten, påverkadeav syo-
informationen negativt. Eleverna borde, enligt nämnden Hallandsi län,
ha haft information i november-december för1987 kunna sinaatt göra
ansökningar i januari för1988. Tiden information utbildningarom nya
till eleverna i årskurs blev,9 enligt lânsskolnâmnden i Värmlands län,
alltför kort.

Enligt länsskolnämnden Blekingei län fick eleverna välja till ut-om
bildningar endast kortfattat kunde beskrivas och i vissa fall blevsom
valen klara först veckorna före vårterminens slut. Det har också fram-
hållits de elever skulle väljaatt till de utbildningar lokali-som om som

SÖsserades beslut den 25 april 1988, med anledninggenom att ut-av
bildningsutskottet tillfört forsöksverksamheten intagningsplatser1 000

tidsskäl, kom i särskilt svårt läge. Länsskolnämndenett i Ble-m.m., av
kinge län följande exempel på hur situationen kunde försig ele-teger

Infor läsåret 198990 problemet mindre i Blekinge. En hand-verna var
full sökande till Ve i Karlskrona fick besked de i realiteten söktattom
IN och 70-tal sökande tillett VdHs i Karlshamn fick derasveta att an-
sökningar hänförts till OM. Det ledde till antal vuxenele-att ettsenare

hoppade de kunde tänka sig gå två år, inteatt iver tre,av, men gymna-
sieskolan. Detta problem löstes ettårig komvuxkursatt inrät-genom en
tades.

Enligt företrädare för skolöverstyrelsen förekom det 1988 iatt man
kommunerna lät eleverna söka såväl till ordinarie tvååriga studievägar

till de treåriga forsöksutbildningar kommunen önskat. Dettasom som
kan ha varit praktisk fördel for eleverna.en

Länsskolnämnden i Jämtlands län sammanfattar för sin del situationen
så det synd bådeatt skolor och elever.var om
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7 Tillgänglig information vid beslut om
försöksverksamhetenstart 1988av

bilaga 5

7 I avseenden omfattas direktiven försom av
utvärderingen bilaga 5

7.1.1 Allmänt

Huvudpunkterna i direktiven for utvärderingen försöksverksamhe-av
har åskådligortsten i det föregående i avsnitt Som framgår i nämn-

da avsnitt utvärderingen erfarenheternaytterst i ökadavser att ut-av
sträckning använda arbetslivet for yrkesutbildning. I det fotsom resurs
jande översiktlig genomgånggörs i vilken utsträckning informa-en av
tion fanns tillgänglig vid beslut och ställningstaganden på olika nivåer i
avseenden utvärderingen skall omfatta.som

På7.1.2 riksnivån inför beslut bilaga 5

Den information riksdagens och regeringens första beslut för-som om
söksverksamheten kunde grundas på, vad gäller de frågor omfattassom

direktiven för utvärderingen, avsåg, på det dessa kom tillav sätt ut-
tryck i officiellt tryck motiv eller underlag for beslut eller vid densom
offentliga utfrågningen i utbildningsutskottet, i följande.stort
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ÖGYzs remiss-betánkanden, iframkommit ivadfannsDet genom som
ochombesörjd analysutbildningsdepartementetdessa,avseende avsvar

skullearbetslivettillbetydande tilltroerfarenheter, attallmänna en
de lo-arbetsplatsforlagd utbildning,forställa med platser även omupp

torde kunna halandet. Ingenvarierakundekala förutsättningarna över
yrkesinrik-denförlängningenuppfattning hurhaft någon säker avom
elever. Be-påverka rekryteringenskulletill årtade utbildningen tre av

utbildningenden treårigauteslutetdetdömningen ordes attatt var
erfa-grundvalfanns påtvååriga. Detöverlägsen deninte skulle avvara

utbildningsinsatseruppfattninghåll klarrenheter från olika attomen
mellansamarbetetdet gällerhandledarområdet. Närbehövdes på ar-

ÖGYs remissvararbete,det, med ledningbetslivet och skolan stod av
någotbehövde förbättras;dettaklartoch allmänna erfarenheter att som

for-för beslutenRedan vid tidpunktenyrkesråden.gällde inte minst om
utbildningsavtaluppgift från LO,fanns, enligtsöksverksamheten som

yrkesut-medgymnasieutbildningardagenstäckte flestade allra av
kostnadervilkabättrebeslut kunskapenbildning. Inför nämnda omvar

konsekven-ekonomiskafor vilka demedföradenna skulle staten än om
och arbetslivet.for skolhuvudmännenskulle bliserna

initialtochställningstagandenPå lånsnivån inför7.1.3
5bilaga

SÖs lokalise-ochinför dimensionerings-Lánsskolnämndernas uppgift
skolhuvudmännenringsbeslut samråd medefter slutligt1988 att,var
budgetproposition,och anfördes årsmed beaktande vad i 1988av som

SÖ försöks-deltagande itill länetsinge samlad framställning omen
för-denverksamheten. länsskolnâmndernainnebar bl.a.Detta att var
ochönskemålinstansen värdera ochskullesta väga omsammansom

på deltagande i försöksverksamheten.syn

Mot denna bakgrund informationbedöms här den allmänna nämn-som
derna hade bilda ställningstagandenviktig förutsättning för de somen
nämnderna kom detställningstaganden komDessa att utgöraatt göra.
utbud SÖpotentiella stipuleradeforsöksorter bland. Devaldeav som
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därmed viktiga ingångsvärden for de aspekter i detta sammanhangsom
primärt skall utvärderas.

Den information länsskolnämnderna hade försöksverksamhe-som om
vid ÖGYsina ställningstagandenten kom, den givitsutöver som genom

SÖi första hand från via skrift, konferenser, underhandskontakter och
delaktighet i kursplanearbetet. I vissa fallt.ex. tillmäter nämnderna
den information Svenska kommunförbundet, branschorga-som gavs av
nisationerna eller de fackliga organisationerna väsentlig betydelse. In-
formationen vad skulle gälla för forsöksverksamheten frågaiom som

främst kursplaner, utrustning, lokaler, läromedel och ekonomiskaom
villkor kom för och ofta osäker.sent Den emellertid i allmänhetvar var
tillfredsställande, den väl kom. Detta osäkra och otillfredsställandenär
informationsläge hänförs främst till beslutsprocessen hos riksdag och
regering och SÖtill kursplanearbetet genomfördesatt successivt. be-
dömdes ha fått omöjlig uppgift. Bristande information vilken lä-en om
rarkompetens skulle gälla och hur de definitiva kursplanernasom om
skulle medförde vissaut länsskolnämnderatt initialt orde bedöm-se
ningen det inte fannsatt underlag för diskussioner med arbetslivet om
arbetslivsanknytningen. Dessutom förekom det planeringen kringatt
denna anknytning låg tid följd konflikten mellannere en som en av
Verkstadsföreningen och Metallindustriarbetareförbundet. Oklarhet
kring varaktigheten försöksverksamheten skapade också osäkerhet.av

7.1.4 Vid skolhuvud intresseanmälningarmännens och
initialt bilaga 5

Skolhuvudmännen hade anmäla sitt intresse till länsskolnämnder-att
delta försöksverksamheten.iatt Det intresse vilken infor-na om är av

mation dessa anmälningar totalt kunde grunda sig på. Den bild här-sett
i det följande, baseras på uppgifter lämnats länsskol-av, som ges som av

nämnderna och yrkesnämnderna. Beskrivningen inte samtligaavser
län bör ändå kunna antydan den faktiska informationsm-men ge en om
vån hos skolhuvudmännen.
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reformeringinformation denallmänhade avSkolhuvudmânnen omen
bl.a.försöksverksamheten representerar genomgymnasieskolan som

underdiskussioner i länethade initieratlänsskolnâmnderflertaletatt
skolchefskonferenserochskolledar-vidbl.a.1987ocheller om1986

områdenaGymnasieskolor utbildning inommedÖGYs betänkanden.
el-te-elmekanikerutbildningmed samthandel ochträdgård,skog,jord,

fåtthadeområdenför dessayrkesråd medleutbildning samt ansvar --
tid-före denredanyrkesinriktad utbildningtreåriginformation om

intresseanmäl-hadeförsta gångenskolhuvudmännen att göradåpunkt
Svenskayrkesnämnd.centralarespektivefrånförsök ocksåförningar

vändeinformationskonferenser,genomförde tiokommunförbundet som
be-blikommasom skulle kunna attkommunernainomtill samtligasig

omedelbartlänsskolnâmndernatillförsöksverksamheten samtrörda av
konfe-dessaoffentlig. Vidblev198788102propostitionendetefter att

ansvarigaförsöksverksamhetenförriket,täckte hela varrenser, som
centraltSAFLO ochfrånutbildningsdepartementetfrånsåväl re-som

tidig,maximaltdeninformation kom,presenterade. Denna atttrots var
skolhuvudmännensinförinformationfor tillföraföremellertid sent att

intresseanmâlningar.första

skolhuvudmän-antyderlânsskolnämndernaExemplifieringar från att
försöksverksamhe-förgällaskullefråga vadinformation i om somnens

hadeotillfredsställande, deklart att göraavseendenolika näriten var
fickSkolornasäcken.igrisenintresseanmälningar. köpteMansina

vid sina intressean-skolhuvudmännenförekomblindo. Detplanera i att
Informationenkostnadsanalyser.ordentligahannmålningar inte göra

förekomdetså attvillkor komekonomiska attstatsbidrag och sentom
vid skolstartenpå platsdenbeställas såkundeutrustning inte att var

SÖs förutsättningarnapåverifierar således ibildDenna stort1988. syn
avsnittet 9.2. l.försöksverksamhetenför

motsvarande vidYrkesnâmnderna7.1.5
5bilagaställningstaganden

yrkesnâmnden, vidivadtillfrågatsYrkesnämnderna har parterna
SÖ dimensionerings-års1989inför 1988medöverläggningarna resp.
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och lokaliseringsbeslut, erfarenhetsmässigt visste det gäller denär-
branscher omfattas yrkesnämndens verksamhet förhållan-som av om
dena i de avseenden i direktiven fortas utvärderingen för-som upp av
söksverksamheten med treårig yrkesinriktad utbildningi gymnasiesko-
lan. De yrkesnämnder motsvarande har uppfattat frågan påsom av-

har givit följandesett sätt bild härvidlag.

Några yrkesnämnder hade vid dimensionerings- och lokaliseringsbe-
sluten 1988 och 1989 för lite erfarenheter förläggning utbildningav av
till företag inom branschen för kunna bedöma förutsättningarnaatt för
arbetsplatsförläggning. Två yrkesnämnder visste erfarenhetsmässigt

detta skulle bliatt svårt inom respektive bransch. Detta gäller VVS-
och elbranscherna.

Parternas i yrkesnämnderna erfarenheter hur konjunkturlåget på-av
verkar tillgången på platser för arbetsplatsförläggning utbildningav va-
rierar från läget dettaatt avseende inte påverkar tillgångennämnvärt
på platser till det vidt.ex. högkonjukturatt inte finns tid att avsättaen
produktionsresurser för företagsförlagd utbildning. förstnämndaDen
ståndpunkten har sin grund i tillgången påatt platser företagvid som
har långsiktigtett i fråga arbetsplatsförläggning inteengagemang om
påverkas konjukturläget.nämnvärt av

I fråga hur storlek påverkar platstillgångenortens redovisas erfaren-om
heterna tillgången kanatt bättre på i mindrestörre ochorter änvara

intresset kanatt i företagstörre istörre mindre.än Näringslivs-vara
strukturen har givetvis betydelse i det avseendet det betydelse-att är
fullt det finns arbetsplatser med inriktning och intresserätt eller in-om

För jordbruketste. del bedöms strukturutvecklingen få betydelsestor
för tillgången till utbildningsplatser i arbetslivet.

yrkesnámnderTre uttalar sig effekten förlängd utbildningensom om av
på rekryteringen elever har olika erfarenheter dettai avseende. Förav en
bransch effekten svårbedömd, förär har förlägning utbild-en annan av
ningstiden inte medfört rekryteringsproblem. En tredje detattmenar
kan bli vissa svårigheter nå skoltrötta elever.att
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arbetsplats-möjligheternai frågaerfarenheterYrkesnämndernas attom
högt ställda kravhaoch samtidigtutbildningendelarförlägga stora av

utbildningen kandelaryrkesnämndförpå kvalitet storaatt ar-är aven
kandetta inteoch forbranschenbetsplatsförläggas inom atten annan

kvalitetskulle kravet på högyrkesnämndEnligtdel.ske till någon en
procenttalarbetslivet,respektiveskolaninfrias utan attkomma att om
delhand denfårstipulerades, ut-arbetsplatsförläggningenfor ta avom

erfarenheterYrkesnämndernasskickade för.bästbildningen de ärsom
handledareutbildademedställergäller arbetsplatsernadetnär uppom

tillfinns ochsäkra erfarenheter atttill ingafrån så skervarierar attatt
tid. Näröverskådligfinnaskommer inomhandledare inteutbildade att

mel-träffats delsbehövs,de avtal,utsträckninggäller i vilkendet som
ocharbetsgivaredels mellanarbetsgivare,skolhuvudmän ochlan ar-

forkostnadererfarenhetsmässi kunskapi frågabetstagare samt g omom
ochskolhuvudmânnenförutbildningarbetsplatsförläggning staten,av

erfa-de sinaeller redovisaryrkesnámnderna sinarbetsgivarna synger
forsöksverksamheten.påmed avseenderenheter

Arbetslivet bilaga 57.1.6

delgick iavsnittetföregående i 7.1.4Som i det parternanämnts en
ÖGYsI skeendet där-ochbetänkandeninformationbranscher medut om

handeln,elfacket,trâindustrin,yrkesråden gälldeefter till de lokala
vattenbruk.trädgård ochjord, skog,

lämnatmotsvarande,yrkesnämndernaflestai de allraParterna som
yrkesinriktadinformation treårig ut-lämnadefrågan,upplysning i om

tid-dendessa; frånföreträdare förmedlemmar ellertillbildning sina
ÖGYs överläggning-förfram till tidenförslag presenteradespunkt då
SÖ lokaliseringsbesluten ellerdimensionerings- ochmed straxarna om

till yrkesråden,informationdärefter. delsskeddeDetta att gavsgenom
informa-skriftligformerkonferenser, dels olikadels avgenom genom

tion.



7.2 I fråga planeringsläget i gymnasieskolanom
bilaga 5

7.2.1 På riksnivån inför beslut bilaga 5

Riksdagen vid beslutsitt försöksverksamhetenvar i juni 1988 i detom
fördelaktiga läget det redan inför beslutetatt stod klart det fannsatt en
efterfrågan på få delta i verksamhetenatt vida det tillöverstegsom
tänkta antalet platser. Marknaden således skapad innan utbudetvar
till handahölls. Föredraganden kunde konstatera i propositionen 1987
88l02 s. SÖ,14 han hade erfaritatt på grundvalatt antalett stortav
framställningar inkommit från skolhuvudmän efter hanssom anmälan

forsöksverksamheten i budgetpropositionen,om hade utarbetat för-ett
slag till lokalisering försöksverksamheten.av

Dåvarande utbildningsministern framhöll vid den offentliga utfråg-
ningen i utbildningsutskottet den 12 april 1988 utskottets utskrift av
utfrågningen 1988-04-18 8 det inte fannsatt någon anlednings. att
dölja deatt sig in forsöksverksamheteni påsom siggav tog svå-extraen
righet eftersom allt inte klart. Han menade emellertid vi harvar att
anledning tacksammaatt för många villatt påvara sig dennata extra
svårighet, och kommunernas intresse är stort, beklagaän attsnarare
dem kommer sig i dennaatt utbildning.som Vid till-engagera samma
fälle framhölls från Svenska kommunförbundet utbildningsutskottets
utskrift 1988-04-18 34 det fanns enatt mycket beredskaps. iute
kommunerna för i gångatt försöksverksamheten.sätta Ute i kommu-

hade inte levt i något slags vakuumnerna ellerman passivitet. I och
med denna fråga ÖGY-utredningenatt aktualiserades när lades fram
under mycket bred enighet har deti praktiken pågått förberedelsear-ett
bete. Man hade, framhölls från förbundet, förberett sig for reform,en
och alla hade tagit för givet den skulleatt genomföras. Det fanns inte
bara sättaberedskap viljautan i kommunernaävenen ute fåatt ien
gång.

Utbildningsutskottet kunde redovisa UbU 19878831 11 detatts. er-
SÖfarit fått intresseanmälningaratt för deltagande försöksverksam-i
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in-motsvarande 10 100landstingoch 21kommuner139 cafrånheten
198889.för läsåretförsöksverksamhetitagningsplatser

utbild-dåvarandeanvändaforberedskap attatt,Skolhuvudmännens
tydligtsåledessvårighetsig dennapåtaord, extraningsministerns var

manifesterad.

in-anmälningardealltsådokumenteradesberedskap avDenna genom
SÖ.kom in tillforsöksverksamhetenideltaatttresse som

med uni-tillsammansSÖ april 1986denregeringsbeslut 10hade genom
fåttarbetsmarknadsstyrelsen iochhögskoleämbetetochversitets- upp-

länen.iutbildningsplaneringenfrågaiarbetefölja visstdrag att om
bedömningochredovisningöversiktligskulleMyndigheterna göra en

lä-bedrevs inomområdeutbildningsplaneringenspåarbetedet sortiav
mel-samordningsamverkan ochökadutsträckningvilkenisamt ennen

länenutbildning inomochutbildningsanordnareolika avnämarelan av
deutgångspunkt isinbordeBedömningenstånd.kommit till tahade

läns-givit åt1983 hadebeslutiregeringenriktlinjer marsgenomsom
utbildning-yrkesinriktadedenplaneringmedverka istyrelserna att av

efter-utbudsåvälredovisaskulle vidareMyndigheternalänen.i somen
utbildningsplane-samverkan iforde formerutbildningfrågan på samt

läggasskulleSärskild tonviktlänen.tillämpades inomringsfrågor som
vidareutbildning.ochfortbildningvid frågor som avser

SÖ Rtill regeringen iapril 1986redovisades i rapportenuppdragDetta
SÖ arbe-dettahade bl.a.Utbildningsplaneringen i länen.8684 genom

for for-intresseanmälningarnainkomnadeberedningvid sinte, omav
fori länenplaneringslägetkunskapallmänsöksverksamheten, omen

del.yrkesutbildningens

ställningstagan-vid sinariksdagenregeringensåvälSåledes hade som
försöksverk-for sigmarknadenpåindikationer att taklaraden att an

den till-skolor innanoch vidskolhuvudmänskapad hossamheten var
in-de 000riktning 10signalen i dennahandahölls. klarasteDen cavar

SÖ bekantgiorda 000de då 5till tillkom intresseanmälningarna som
SÖ,försåledes uppenbarsituationDenna ävenintagningsplatserna. var
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dessutom via analyser och tidigaresom erfarenheteregna hade all-en
kunskapmän planeringsläget i länen för yrkesutbildningensom del.

Svenska kommunförbundet förmedlade våren 1988 upplevelsen detatt
fanns såväl beredskap vilja i kommunerna få i gång.som att sätta

De centrala yrkesnâmnderna motsvarande har tillfrågats vadom par-
iterna nämnden visste dels vid överläggningarna SÖmed inför 1988-

års dimensionerings- och lokaliseringsbeslut, dels vid överläggningar-
SÖmed inför 1989 års motsvarandena beslut- i vilken utsträckningom

skolhuvudmän och gymnasieskolor i olika kommunertyper hadeav
framförhållning påbörjaatt försöksverksamhet inom respektive
branschs verksamhetsområde.

Kommunala Yrkesnänmden orde härvid ungefär bedömningsamma
Svenska kommunförbundet. Nämndensom menade ansökningarnaatt

SÖtill visade beredskapenatt och viljan fanns från skolans sida. Nämn-
den kunde emellertid konstatera det fannsatt glappett mellan skolan
och verksamheten i fråga omsorgslinjen. I övrigt ansåg sigom sex yr-
kesnämnder motsvarande däribland Landstingsförbundet utan att-precisera innehållet häri ha haft olika ingående kunskap framför-- om
hållningen hos kommuner och skolor påbörja försöksverksamhetatt in-

respektive branschs verksamhetsområde.om Endast yrkesnämnden -VVS härvid framförhållningenattuppgav god. Yrkesnämnderna- var
för sju branscher transport, jord, skog, trädgård, byggnad, verkstad, el
konstaterade brister framförhållningeni i olika avseenden, delvis hän-
förbara till den ÖGY-propositionen.tidpunkten forsena Yrkesnâmn-
derna för fyra branscher jord, skog, trädgård, vattenbruk menade att
framförhållningen bättre där erfarenheter olikavar slag redan ortsav
inom utbildningsområdet. Brå yrkesnâmnder hade förväntat sig att
kommuner och skolor skulle ha varit bättre informerade. Dessa yrkes-
nämndernas motsvarande kan såväl 1988 1989.svar Fyraavse som yr-
kesnâmnder motsvarande hade emellertid uppfattningen framför-att
hållningen hos skolhuvudmän och kommuner bättre vid tidpunktenvar
för yrkesnâmndernas SÖöverläggning med 1989, vid motsvarandeän
tidpunkt 1988.
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bilagalänsnivån inför ställningstaganden 5På7.2.2

ha-länsskolnämndernafrågaoväsentligintesammanhangetEn i är om
säker be-kunna någorlundainformation förtillräckligde att göra en

deförutsättningarnaberedskapen i kommunerna att startadömning av
kundenämndenönskade ellerskolhuvudmännenförsök ansesomsom

vilkenupplysning ihar lämnatönskvärda. Nämndernaskulle omvara
omfattaskomfallet för de utbildningsvägarså attutsträckning somvar

SÖ ijanuari 1988.försöksverksamhet tillförslagnämndernas omav

dettaföreträdare för irimligen deLänsskolnämnderna staten somvar
därmed de bästainformationen ochhade den bästasammanhang om -

enskilda kommuner-bedömningar deförförutsättningarna att göra av -
förutsättningarförsta hand skolmässiga,gymnasieskolornas, iochnas

gi-varsel. Dettaförsöksverksamhet med kortberedskap ärstartaatt en
skolvä-kontakter medregelbundnalänsskolnämndernasföljdven av

Drygtför tillsynen detsamma.inomsendet i kommunerna avramen
förlägetinformationupplevde denlänsskolnämndernahälften omav

till-tillgång till,de hadei länet,gymnasieskoleutbildningen somsom
be-ganska säkernågorlunda ellersäkerförräcklig att göra resp. enen

kommunerskolorförutsättningarberedskap idet fannsdömning attav
vidareförmed-komi början år 1988förslag nämndernaför de attavsom

SÖ. för bedömatillräcklig informationnämnder hadeNågra attla till
för-för försök de komvissa deförutsättningarnaberedskapen attav som

upplev-informationenförekom ocksåför Detorda, andra.inte attmen
blev osäkra. Dettadärmedbedömningarnaotillräcklig ochdes attsom

ochkursplanerfrågamed oklarheter i ut-främst sambandhade t.ex. om
konsta-kunnatvissa missbedömningarocksåefterhand harrustning. I

teras.

eller kartlägg-analyserhade inte ortlänsskolnâmnderFlertalet egna
vidregelmässigt skerinformationsinsamlingdenningar utöver som-
förförutsättningarnamed skolväsendet i kommunernakontakter om-

utbildning iyrkesinriktadlokalisering treårigeller lämplig gymna-av
Örebro ochKalmar,nämndersieskolan i länet. Det förekom t.ex.att

Östergötland tillskolhuvudmännenstimuleradekontaktervid nämnda
i kommunerna.yrkesinriktad utbildningberedskap påbörja treårigatt
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De lânsskolnämnder analyser eller på harannat sätt,som, genom en
uttalad kontinuerlig framförhållning frågai utvecklingenmer om av

gymnasieskolan i länet Södermanland,t.ex. Skaraborg och Jämtland
kunde givetvis nyttiggöra denna. I åtminstone sju län ordes ellermer
mindre omfattande analyser för nå kunskap möjligheteratt attom ar-
betsplatsförlägga utbildning. Flera nämnder ombesörjde eller deltog
dessutom i utredningar eller analyser avseende främst vårdutbildning-
ar.

7.2.3 Vid skolhuvudmânnens intresseanmålningar

Skolhuvudmännen kunde, allmänt, ha mental beredskaprent fören en
reformering ÖGYgymnasieskolan deni riktning hade föreslagit.av som
Från Svenska kommunförbundet framhölls, också vil-nämnts, attsom

fanns.jan I och med information, då huvudmännenatt hade si-att göra
anmälningar, i huvudsak saknades det gällde kursplaner,na när t.ex.

lärarkompetens, lokaler, utrustning, läromedel, statsbidrag och ekono-
miska villkor i övrigt kan emellertid den faktiska beredskapen att ta

försöksverksamhetenemot inte ha varit särskilt omfattande. Detta sagt
i medvetande det förekom länsskolnämnderatt kommuniceradeattom
utkast till eller underhandsinformation tilltänkta kursplanert.ex.om
med företrädare för Skolhuvudmännen. Detta förbättrade givetvis möj-
ligheterna till konsekvensbedömningar på del håll. Med utgångs-en
punkt i den information fanns tillgänglig före den januari11 1988som
bör det emellertid ha varit mycket svårt för flertalet skolhuvudmän
gymnasieskolor ha reell framförhållningatt försöksverk-att ta emoten
samheten.

7.3 I fråga intressenters önskemålom

7.3.l Allmänt

Olika intressenters intresse reformering den yrkesinriktadeav ut-en av
bildningen i gymnasieskolan har redan berörts. I detta avsnitt läggs
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försöksverksam-frågaireaktionerönskemål ellervid detonvikten om
ställningsta-beslut ellerinförnivåerpå olikakunde iakttasheten som

försöksverksamheten.frågaganden i om

riksnivån inför beslutPå7.3.2

intressetalar för detsammanhangdettaframkommit i attInget avsom
regeringengymnasieskolanyrkesutbildningen ireformering somaven

tillvägagångssâttethadebudgetpropositionfore års1988kunde notera
utgångs-försöksverksamhetreformeringenpåbörjaatt somgenom en

såledestillvägagângssättet kundevaldapå detReaktioner justpunkt.
utskottsut-tillfälle vidsådantförst från januari 1988. Ettavläsas var

utbildningsutskot-dokumenteradapril 1988,frågningen den 12 genom
åutskriften.benämnd Dennanedanutskrift 1988-04-14 enatets ger

reaktioneruppfattningar ochbild defullständiggivetvis ingensidan av
vid dettadärför och intressenternafinnas,kunde bl.a. att avvar ensom

enbartuppfattninguttala sinfrämst hade anledningtillfälle kanske att
Å utskottsutfrågningenandra sidan ettförfrågan härom.efter avvar

föruttryckdeltog.förtillfälle, demutbildningsutskottet givet att gesom
ståndpunkter. Ut-officiellaeller organisationsrespektive myndighets

SÖ förföreträdareochutbildningsdepartementetförföreträdareöver
arbetsmarkna-kommunförbunden,för bådaföreträdare dehadestaten

förevarandeutfrågningen. Ikallats tilloch elevernadens parter sam-
in-förföreträdarnabetraktas samtliga dessa statenmanhang utom som

for-föreslagnafråga denståndpunkter iIntressenternastressenter. om
följande.huvudsakutfrågningen isöksverksamheten vidvar

förförslaglades framdetutskriften hade18, 19 ettLO attsettgärnas.
menade LO, brareform.definitiv Detinnebarriksdagen vore,som en

reformen igenomförandeinnebar successivtmed beslut ettett avsom
försöks-den föreslagnaemellertid intesiggymnasieskolan. LO motsatte

detbedömningenutskriften ordeTCO 19verksamheten. att oms.
sigdet lönargenomföras ochreformen skallbeskedkom klart attett att

det positiva intressetillkommer kunnaplanera, att taatt somvaraman
bordeutskriften ansågSACOSR 19finns arbetslivet. attiute mans.

kommande åretdetanvändabordeklartecken för reformen, men mange
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till ordentlig informationatt och förbereda sig och sedan genomfö-ge en
bred försöksverksamhet årettra en senare.

SAF utskriften 18, 21, framförde23 sin besvikelse det intes. över att
skulle bli genomförande reformenett gymnasieskolan förränav av en
lång bit in på 1990-talet. SAF framhöll det oacceptabeltatt är att man
skenbarligen försöker visa på något slags handlingskraftprov genom

dåligt förberedda försökatt göra hösten 1988, samtidigt de fac-när man
skjuter helapå den efterlängtadeto reformen till oviss tidpunkt nâ-en

gång på 1990-talet. Det menade SAF, värdegon riks-stortvore, av om
dagen principbesluttog ett yrkesutbildningsreformenatt skulleom ge-
nomföras snabbast möjligt hela landet i taktöver med förutsättning-de

finns för få undervisningenatt fungera påar attsom inomavsett sätt
olika studievägar. Ett successivt genomförande med hösten 1989start
och hösten 1990 uppdelat på lämpligt vad föresvävadesätt SAF.var som
Småföretagarnas riksorganisation utskriften 19 negativt inställ-s. var
da försöksverksamhetentill eftersom organisationen intresseradvar av

få reformenatt gymnasieskolan genomförd snabbare och bredareav än
vad utbildningsministern hade föreslagit.

Genom inlägg Larz Johanssonett c utskriften framkom11av atts.
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, Handelns Yrkesnämnd, Motorbran-
schens Yrkesnämnd, pappersindustrin, elfacket, motorbranschens ar-
betsgivare, Yrkesnâmnden för fabriksindustrin, Livsmedelsbranscher-

Yrkesnâmnd, Lantbrukets Yrkesnämnd, Skogsbruketsnas Yrkes-
nämnd och Trâdgârdsnäringens Yrkesnâmnd uttalat sig få denmot att
föreslagna försöksverksamheten.

Svenska kommunförbundet utskriften hade34 inte några speciellas.
synpunkter på huruvida vad föreslagits skulle kallas försöksverk-som
samhet eller successivtett genomförande. I kommunerna hade ut-man
gâtti från reformen skall genomföras.att Förbundet kunde acceptera en
ordning innebar fr.o.m. läsåretstart 198889, eftersom det fannssom en

beredskap for detta. Landstingsförbundet utskriftenen 33 trodde atts.
inom landstingens utbildningar skulle känna sigman mycket besviken

försöksverksamheten inte kom till stånd, eftersom arbetat hårtom man
för detta.
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insågframfördeutskriften att35, 38Elevorganisationen att mans.
reform skallsågenomföras på gång,kanallt inte stornär genom-enen

fullskaleför-flerskulle haorganisationenvilleföras. Samtidigt att man
lättare kunnaDå skulleplatser. ut-bara 000sök och därmed inte 5 man

hade 0005organisationen kundeEnligtförsöken.värdera manman, om
följandedärpåplatsantalet till 20 000ökahösten 1988, nästaplatser

Ökningen platsermedlångsamt 5 000gå såborde inte t.ex.höst. som
år.per

försöks-inför riksdagsbeslutet 1988ståndpunkerIntressenternas om
LO,huvudsak följande.isammanfattningsvissåledesverksamheten var

el-sig inteElevorganisationenochkommunförbunden motsattebådade
önskadeTCO SACOSRochforsöksverksamheten.tillpositivaler var

TCO för skulle lö-genomföras; detskullereformenklarsignal attattom
läsåretliggandeSACOSR för detochsig planera närmastattattna

SAF ochinformation och förberedelser.för ettanvändasskulle kunna
reformeringenförsök; SAF försigantal yrkesnämnder attmotsatte av

framåt i tiden.komma skjutasdärmed skullegymnasieskolan att

länsnivån inför ställningstagandenPå7.3.3

länsmyndig-andrasynvinkel bör eleverna,länsskolnänmdernasSett ur
ochföreträdare för arbetsgivarebranschorganisationer,regionalaheter,

de loka-i länet,de enskilda arbetsplatsernalänsplanet,påarbetstagare
och kanskeSSA-rådenförekommande fall de regionalayrkesråden, ila

givet-Det kundeintressenter.SSA-råden kunnalokaladeäven sessom
vidhuvuduppgifter,på nämndernasmed tanke attmöjligt,vis inte vara
huringående bildvåren 1988 haställningstaganden översina meren

arbetsplats-försöksverksamhet, därställde sig tilldessa intressenter en
länsskolnämnderviktig del. Deutbildningenförläggning är somenav

arbetsplatsför-tillmöjligheternaoch analyserorde kartläggningar av
fråga informa-rimligen försprång ihadeläggning utbildning ett omav

sed-varit denbeslutsprocessenberedskap. Omtion intressenternasom
9.3.1.2avsnittetvidarestudievägar sevanliga vid etablering nyaav

länsskol-frånsannolikhet,medbranschorganisationerna,hade stor
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nämnderna fått skolhuvudmännens intresseanmälningar för synpunk-
Nämnderna kundeter. emellertid flerapå olika ha eller mindresätt mer

ingående information intressenternas inställning. De kunde ha fåttom
sådan vid reguljärtt.ex. samarbete mellan länsmyndigheterna ocheller
andra intressenter på länsnivån, företrädare för arbetslivet ochgenom
eller länsstyrelsen i länsskolnämnden, regionalt SSA-råd,genom ev.
vid sin tillsyn eller vid sin planering och samordning gymnasiesko-av
lan i lånet. Vilka uppfattningar länsskolnämndernas intressenter hade
kring försöksverksamheten och de ställningstaganden rörande denna

nämnderna kom finns emellertidatt integöra underlag för be-som att
döma i detta sammanhang. Värmlands län, där samtliga relevanta in-

visadetressenter sig beredda ställa nämndens ställningstagan-att upp
den i januari 1988, emellertid undantag.utgör ett

7.3.4 Vid skolhuvudmânnens intresseanmålningar

För skolhuvudmännens del kan eleverna, företrädare för de lokala ar-
betstagarna och arbetsgivarna och i vissa fall de regionala, de enskilda
arbetsplatserna i kommunerna, andra kommunala myndigheter och
landstinget, yrkesråden SSA-rådetoch intressenter. dettaIses som
sammanhang finns inte underlag för bedöma inställningaratt hos dessa

relevans vid skolhuvudmännens intresseanmälningar våren 1988av om
deltagande försöksverksamheten.i Ett skäl till detta MBL-for-är att

Återigenhandling ofta inte hanns med vid detta tillfälle. jämför avsnit-
7.3.3 utgjordetet Värmlands län undantag. Formellt fannsett därsett
positiv inställning till föreslagna försök från såväl kommunstyrelseren

landstinget, samtliga berörda fackliga organisationer och enskildasom
företag.
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8 Tillgänglig, information införny
ställningstaganden utökningom av
försöksverksamheten till 10 platser000
bilaga 6

8.1 Allmänt

Riksdagen vid 1988 års beslut forsöksverksamheten,gav, regering-om
sin mening till känna UbU 19878831 11en som regeringenatts.

skulle återkomma med förslag i 1989 års budgetproposition vad gällde
frågan ytterligare utökning försöksverksamheten med hänsynom av
till intresset från skolhuvudmännens sida delta i försöksverksamhe-att
ten.

SÖs bedömning i verkets anslagsframställning for budgetåret 198990
SÖ R 8821 B 1944, ytterligare minst platseratt 5 000 borde kunnas.
tillföras forsöksverksamheten läsåret 198990, ordes beslut igenom
juni 1988. Försöksverksamheten hade således inte vid den-ännu startat

tidpunkt. Dåvarande utbildningsministern delade ina 1989 års budget-
SÖsproposition bil. 10 107 uppfattning försöksverksamhetenatts.

borde utvidgas och föreslog den from. läsåretatt 198990 fick omfatta
10 platser.000 Vid den tidpunkten -i januari 1989 hade försöket såle--
des pågått termin. Den ytterligare information kunde finnas viden som
dessa båda beslutstidpunkter vid ställningstagandensamt till dimensio-
nering och lokalisering de nytillkomna platserna, jämfört med denav

fanns inför de första besluten forsöksverksamheten,som kunde i tör-om
hand hânforbarsta tillvara
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för försöketförutsättningarnaerfarenheter kringallmännade som-
kunde ha vunnit,olika instanser

försöketdeltagande iintresseanmälningarnaerfarenheterna omav-
grundval härav,och påinför läsåret 198990

SÖs lokaliseringdimensionering ochbeslut samtom-
vidför elevernaskulle gällareglera vadberedskap attparternas som-

arbetsplatsforlagd utbildning.

vilkenvilket och iockså påriksdagen kundeRegeringen och sättnotera
försöksutbildningarna.sökt tillutsträckning eleverna

budgetpropositionårsförslaget i 1989riksdagsbehandlingenInför av
198889Ubframfördes i motionenförsöksverksamhetenutökning avom

försöks-försöksverksamheten, bl.a.påsynpunkterkritiska att806 m
hänsyndär ingen egentligschabloniseringar,bygger påverksamheten

faktiskakaraktär och derasspeciellayrkesutbildningarstill olikatas
framfördes också deundervisningstid. Därbehov ytterligare att ar-av

praktisk yrkes-bli förlängdinslagen riskerarbetsplatsanknutna att en
denna motion,ställning på arbetsplatsen. Ielevernasorientering genom

utvidgadförslaget198889Ub289 yrkadesm,liksom i motionen att om
198889Ubavslås riksdagen. I motionenskulleförsöksverksamhet av

omfatta intag-borde 12 000försöksverksamhetenfp föreslogs817 att
förslag. Enligtregeringensplatserningsplatser, dvs. 2 000 utöver m0-

intagningsplatser förstaifp borde ökningen198889Ub837tionen av
198889198889Ub276 ochmotionerna cvårdlinjen. Ihand tilldelas

tillföras platserskulleförsöksverksamheten 1 000yrkadesUb81l c att
första hand användasborde iförslag. Detta tillskottregeringensutöver

ochsmåindustriyrkesutbildning inommed treårigför försökstartaatt
hantverk.

gäll-och vadhelhetfullföljdes och i sinståndpunkterDessa avav m c
beslut.till utbildningsutskottetsreservationerantalet platserde genom

menadeplatser ochgällde antalet ytterligarereserverade sig vadVpk
tillfördesföreslagit försöksverksamhetenutskottet borde ha yt-attatt

regering-intagningsplatserdeterligare platser 10 0001 000 utöver som
forborde användastillskottföreslagit budgetpropositionen. Dettaien

genomföra fullskaleförsök.s.k.att
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8.2 I avseenden omfattas direktiven försom av
utvärderingen

8.2.1 På riksnivån inför beslut

Den nytillkomna information avseende de frågor omfattas direk-som av
tiven for utvärderingen, avsåg, på det detta kom till uttryck offici-isätt
ellt tryck motiv for beslut, i följande.stortsom

Dåvarande utbildningsministern redovisade i års1989 budgetproposi-
tion bil. 10 105-106 han med tillfredsställelse hade kunnatatt kon-s.

den korta planerings-statera och informationstidatt trots stodsom-
till buds intresset for delta i forsöksverksamheten hadeatt varit myck--

från både kommuners och eleverset stort sida. Antalet elever söktesom
betydligt antalet intagningsplatser. Bland förstahands-större deänvar

sökande fanns också elever ändrat sina val från teoretisk tillsom en en
yrkesinriktad utbildning. Andelen sökande flickor till pojkdominerade
utbildningar och vice Slutligennormalt. kon-även större änversa var
staterade han antalet sökande till verkstadsinriktadatt utbildning for
forsta gången sedan gymnasiereformen år 1971 antalet till-överstegnu
gängliga platser. Vissa erfarenheter hade således frågavunnits inya

rekrytering elever till förlängd yrkesinriktad utbildning.om av

Det allmän kunskap vid tidpunkten for riksdagens ställningsta-var en
ganden förslagentill i års1989 budgetproposition arbetsmarkna-att
dens hade träffat erforderligaparter centrala avtal avseende försöks-
verksamheten med treåriga yrkesinriktade utbildningar i gymnasiesko-
lan. Det kan med utgångspunkt i avtalet Sverigesmellan Verkstadsfor-
ening och Svenska Metallindustriarbetareförbundet värt att note-vara

den arbetsplatsförlagda utbildningenatt enligt vissa arbetsmark-ra av
nadens uppfattning skall omfattaparternas högst 10 studietiden% iav
årskurs och1 2 högst 60 studietiden% i årskurssamt Motsvarandeav
skrivning återfinns i överenskommelse mellan Stål- och Metallforbun-
det och Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Riksdagen har stipu-
lerat dessa procentandelar den andelminsta studietidensom av som
skall arbetsplatsforläggas.
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arbetsmarknadens bortsett från vadavtalenGenom parter,gör som
arbetsplatsforläggningen, huvudsakomfattningen inämnts avomnyss

Så-statsmakternasprincipiellt intentioner.åtaganden motsvararsom
fråga den arbetsplatsförlagda utbildningensåtaganden iledes görs om

och handledarut-mellan skola och arbetslivsamverkankvalitet, omom
Svenska kom-korresponderar riksdagsbeslutet.vilkabildningen, mot

utveck-redovisade i juni cirkulär 1988771988 7munförbundet s. om
gymnasieskolan tillyrkesutbildningen i primärkommunernalingen av

utfor-avtal arbetsplatsforlagd utbildning kanexempel på hur ettett om
mas.

Aktu-yrkesråd i juli rekommendationArbetsmarknadens 1988gav en
juli rörande utbildning handleda-yrkesutbildning Nr 1988ellt avom

till skolors ochdenna skulle komma berördaAvsikten snarastattvarre.
kännedom.arbetsplatsers

hänvisade nämnda cirkulär till pri-kommunförbundet iSvenska ovan
cirkulär till material handledar-198877 9markommunerna etts. om

arbetsmarknadens yrkesrâd skulle kommautbildning att utge un-som
cirkulär -i november 1988l20I 1988der augusti 1988. ett s.senare -

Svenska kommunförbundet bl.a. förbundet hade tagitredovisade2 att
for arbetsmarknadensarbetsgrupp medinitiativ till representanteren

erfarenhetsutbyte hand-m.fl. for kontinuerligt samråd och kringparter
februari-april förbundetledarutbildningen. Under 1989 anordnade sex

formed arbetsmarknadensregionala konferenser deltagande parterav
och erfarenhetsutbyte handledarutbildningen.information om

SÖSåledes kunde och grunda ställningstaganden vårenregeringen sina
kunskap skolhuvudmännens och elevernas visade intressepå1989 om

SÖ be-for forsöksverksamheten. Riksdagen och kunde dessutom sinata
slutitarbetsmarknadens centralt hadeslut i medvetande att parterom

Samtliga nämnda hade tillerforderliga avtal. här möjlighet kännaatt
såväl arbetsmarknadens Svenska kommunförbundetparteratt som

handledare.for främja utbildningengjort insatser att av
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På8.2.2 länsnivån inför ställningstaganden

Sju länsskolnâmnders uppfattningar får här spegla det förändrade in-
formationslâge rådde länsskolnâmnderna skullenär lämna under-som

SÖslag inför dimensionerings- och lokaliseringsbeslut 1989. De krav
ställdes på det underlag nämnderna härvid skulle redovisasom tillsom

SÖ beskrivs i det följande i avsnittet 10.3.3.

Vid tillfälledetta erfarenheterna från 1988 viktiga. Infor försöks-var
verksamheten läsåret 198990 informationsläget också heltettvar an-

Detta förbättrat.nat. Alltjämtavsevärt fanns emellertid vissa bris-var
karaktär Älvsborgster år tidigare Västernorrlands,ettav samma som

och Norrbottens län.

Timplan och kursplaner fanns Västernorrlands lån, vilket gjorde si-
tuationen något bättre De fârdigproducerade1988.än läroplanerna di-
stribuerades snabbt SÖ-konferenserför kännedom. Vid centrala gavs
fyllig information arbetslaget dei olika läroplansgrupperna, liksomom
beskrivningar hur arbetetöver med fördelning platser landetöverav
inom olika forsöksområden hade lagts Gotlands län. Ett informa-upp
tionstillfälle planeringskonferens den 25 januari 1989. Dåvar en gavs
ytterligare information bl.a. utbildningarnas innehåll Jönköpingsom

SÖ,län. Dessförinnan hade emellertid vid förfrågan avseende läropla-
hänvisat till den tryckta upplaganatt från Liber måstener, avvaktas

och inget material fick lämnasatt Jönköpingsut län.

Även informationslâget således nämnderna bedömdes bättreom av som
året innan fanns ofullkomligheter.än Enligt länsskolnämnden i Mal-

möhus lân informationen otillfredsställande angående vissa ekono-var
miska frågor i frågat.ex. ersättning till företag och handledar-som om
utbildningen. Det försenade kursplanearbetet frågai de högre års-om

Älvsborgskurserna lánsskolnâmnden i län fortfarande källavar en
till irritation på skolorna.

Nämnderna hade rimligen härutöver vunnit hel del erfarenheteren av
den försöksverksamhet startade läsåret 198889.som
a
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För länsskolnämndernas del således informationsläget centralaivar
avseenden i fråga kursplaner och ekonomiska frågor avsevärtsom om
förbättrat infor nämndens ställningstaganden jämfört med1989 1988.
Fortfarande fanns emellertid ofullkomligheter informationen fråni cen-
tralt håll. län, försöksverksamhetI samtliga där hade läsåretstartat
198889, bör denna verksamhet sådan ha givit väsentlig tilläggsin-som
formation.

Vid skolhuvud intresseanmälningar8.2.3 ochmännens
tiden därefternärmast

Vad föregåendebeskrivits i det avsnittet antydan8.2.2som ger en om
informationsläget rimligen bättre detta år för skolhuvud-att ävenvar

del, liksom i vilka avseenden informationsbrist kvarstod.männens om
StockholmsEnligt lánsskolnämnden i län flera de frågor varvar av som

föroklara skolhuvudmännen bil.1988 avsnittet alltjämtse 7.1.4
oklara inför läsåret Lansskolnämnderna198990. gjorde,starten av som
framgår bilagaavsnittet 9.3.1.1 i rad insatser för öka kun-attav en
skapen i kommunerna och vid gymnasieskolorna däri fråga försöks-om
verksamheten.

Sådana insatser gjordes också så samtliga yrkesnämndergottav som
motsvarande. har information efterDessa uppgivit de gick medatt ut

SÖdet beslutat dimensionering och lokalisering försöksverk-att om av
samheten. efterFlertalet nämnder orde så års beslut. in-1988 Denna
formation fallkan i de den riktades till skolhuvudmännen eller yrkes--
råden ökning informationsnivån infor årshos dessa 1989ses som aven-
intresseanmälningar. information ef-Andra nämnder gick med förstut

års1989 beslut; detta då deras ansvarsområden inte berördester av
1988 års beslut eller då avtal Information eftercentrala inte klara.var
1989 års beslut bör tillgång inför genomförandet försöks-ses som en av
verksamheten under läsåret information inte riktades198990. Den som
till skolväsendet redovi-ocheller yrkesråden medlemmarna ochavsåg

i det följande fallunder avsnittet Arbetslivet. de det inte8.2.4 Isas
framgår lämnade vilket år informationen avsåg hänförs denav svar
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har, i det fall branschen berördes försöksverksamheten förstav genom
års1989 beslut, till 1989.

Sju yrkesnämnder motsvarande har uppgivit de, konferen-att genom
eller på informerade skolan eller företrädare förannat sätt, denser om

1988 års dimensionerings- och lokaliseringsbeslut; eller, med anledning
detta beslut, forsöksverksamheten. Detta gällde for branschomrâ-av om

dena jord, skog, trädgård, vattenbruk, byggnadsindustrin, teko, fabriks
VVS.och VVS-Branschens Yrkesnámnd lämnade information tilläven

elever och föräldrar anordna informationsträffar. Byggnads-attgenom
industrins Yrkesnâmnd kallade skolledarna och de lokala tillparterna

endagskonferens läni med försöksverksamhet inom branschen. Där-en
vid informerades försöket och läroplanens innehåll. Informationenom
for branschomrâdena jord, skog och trädgård riktades tilläven syo-
funktionärerna. Fyra yrkesnämnder Elfackets, Tekoindustrins, Fa-
briksindustrins och Transportfackens information till yrkes-ävengav
råden.

Ett färre antal yrkesnämnder vände sig, enligt lämnade uppgifter hä-
i anslutning till 1989 års dimensionerings- och lokaliseringsbeslutrom,

direkt till skolväsendet med information. Så gjorde emellertid Motor-
branschens Yrkesnämnd, bred och djup in-attsom uppger man gav en
formation till berörda skolor och lärare. Stål- och Metallindustrins Yr-
kesnämnd arrangerade samverkanstrâlfar med för sko-representanter

SÖlan, arbetslivet, m.fl. i majjuni 1989. Lackerarnas Yrkesnämnd an-
ordnade i början 1989 lacklârarträñ företrädaremed for sko-av mars en
lor och företag. Skolorna med jord-, skog- och trädgårdsutbildning samt
syo-funktionärna fick informationsbroschyr naturbrukslinjenen om
från linjen berörda yrkesnämnder motsvarande. Centrala Yrkes-av
nämnden Byggnadsplåt information till skolor.gav

Således hade skolhuvudmännen, infor sina intresseanmälningar som
förgrund 1989 års dimensionerings- och lokaliseringsbeslut, fått möj-

ligheter höja sin informationsnivå.att Dessa möjligheter hade givits ge-
SÖ,information från länsskolnämnderna, Svenska kommunför-nom

bundet, Landstingsförbundet och de centrala yrkesnämnderna eller par-
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fort-delvisinformationbehövligsaknadesdessa. Detta trotsiterna
farande.

Arbetslivet8.2.4

lands-organisationer,företag, fackligaArbetslivet, representerat av
infor-utsträckningvarierandeficksocialförvaltningarna, iochtingen

di-1988 årsmotsvarandeyrkesnämndernaifrånmation parterna om
skeddesåvilken utsträckninglokaliseringsbeslut. Iochmensionerings-
kundebeslutinformation med anledning dettaefterfrågats, dåhar av

kommande för-information denarbetslivettillfälle attett omgevara
söksverksamheten. anledning 1989medMotsvarande information av

härtill,anslutninglokaliseringsbeslut, eller iochdimensionerings-års
försöksverksamhetinför deninformationsnivåarbetslivetskunde öka

informationYrkesnämndernasgenomföras läsåret 198990.skullesom
berörtsbesluten harde bådayrkesrâden med anledningtill de lokala av

föregående i avsnittet 8.2.3.i det

be-ombesörjde imotsvarandeyrkesnämndernai de centralaParterna
fickarbetslivetfor sigellertydande utsträckning attgemensamt var --

SÖs och lo-dimensionerings-eller anslutning tillinformation iom --
information riktades,kaliseringsbeslut och Denna1988 1989. utöver

ochföretag, landstingyrkesråden, tilltill de lokalatidigare nämntssom
eller funktionärerorganisationertill fackligasocialförvaltningar och

på olika nivåer.

avstodVerkstadsindustrinsMotorbranschens ochTvå yrkesnâmnder --
avtalslägeteftersominformation 1988,från någon sådanatt varge

till sinaseptember 1988Verkstadsföreningen gick i stället ioklart. ut
i företags-in eleverrekommendation intemedlemsföretag med att taen

sluta avtaloch inteavtal härom,förlagd utbildning, eller sluta attatt
Metallindustriarbetare-Svenskaför företagen.studieplatser elever iom

Förbundet gick aktivthållning.emellertid utförbundet intog annanen
försöksverksam-riksdagsbeslutetinnebörden imed information omom
dessa bådagjorde emellertidtill detta.heten och bakgrunden 1989 par-
omfattande in-YrkesnämndVerkstadsindustrinsgemensamtter genom
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för öka informationsnivånsatser hos i förstaatt hand de deras med-av
lemmar de skolor, skolstyrelser och yrkesrâdsamt berördes för-som av
söksverksamhet inom nämndens verksamhetsområde.

Den information yrkesnâmnderna 1988 kan ha varit betydelsegav av
för arbetslivets beredskap infor försöksverksamheten läsåret 198889
och inför ställningstaganden eller utvidgad försöksverksamhet iom ny
början 1989. Informationen med anledning elleri anslutning tillav av -

1989 års beslut kan ha haft betydelse för arbetslivets agerande inför-
och under försöksverksamheten läsåret 198990.

fråga8.3 I planeringsläget i gymnasieskolanom

På8.3.1 riksnivån inför beslut

SÖs bedömning ytterligare minstatt 000 platser borde5 tillföras för-
SÖsöksverksamheten kan R 8821 B l9z43-44 hänföras till tvås. mo-

tiv. sågVerket det för det första nödvändigt de huvudmänattsom som
inlett försöksverksamhet läsåret 198889 förutsättningar fort-attgavs

med intagningsklassersätta inom linjer och ävennya samma grenar
under återstoden försöksperioden. För försöksverksamheten skul-attav

SÖle kunna utvidgas krävdes således tillskott platser. menadeett av
emellertid det i princip angelägetatt utökningen relaterades tillattvar
i vilken takt kursplaner inom försöksområden blev färdiga iatt tasnya

SÖbruk. detFör andra hade kunnat förutsättningarna utökanotera att
försöket intresset från skolhuvudmännensatt sida redan införgenom
läsåret 198889 så hade10 000 platser kunnat läggasstort att övervar

fannsDet ocksåut. antal skolhuvudmån förvisat intresseett stort som
försöksverksamheten planeringsskäl inte sig kunnaansettmen som av

redan 198889.starta Arbetet med kursplanerna inte såvåren 1988var
försöksverksamhetlångt kommet att möjlig läsåret 1988att startavar

89 inom antal områden, förutsättningarnadärett bedömdes föreligga
inför läsåret 198990.
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SÖ lagtserfarenheten den försöksutbildninghade också den utatt som
kunnat komma iregel, också hade bedömtsinför läsåret 198889, som

platseravläsa det antalgång. hade varit möjligtDetta att somgenom
SÖs ochtillbaka efter dimensionerings-skolhuvudmännen lämnade

antaletplatsantal uppgick till 3lokaliseringsbeslut. Nämnda %ca av
utlagda platser.

SÖ försöksverksamhe-utvidgningkunde således vid sitt förslag avom
för försöksverksamhetskolhuvudmännens intressekonstateraten att

införförsöksverksamhet lagts läsåret 1988och den utstort att somvar
också bedöm-kommit i gång. Verket ordemed få undantag hade89
efterföljandeförsöksverksamhet borde få fortsätta ipåbörjadningen att

årskurser.

På länsnivån inför ställningstaganden8.3.2

vilken utstäckningdet föregående har redovisats iI avsnittet 7.2.2 i
information för kunnalänsskolnämnderna ansåg sig ha tillräcklig att

förutsättningarnaberedskapensäker bedömningnågorlundagöra aven
ellerförsök önskadei kommunerna de skolhuvudmännenatt starta som
Fler-kunde skulle önskvärda läsåret 198889.nämndensom anse vara

framgårtalet lämnat upplysningar, vadnämnder har inte utöver som
avseende inför denämnda avsnitt, i fråga vad gällde i dettaav om som
SÖsställningstaganden nämnderna hade inför dimensione-att göra

rings- och lokaliseringsbeslut 1989.

Gotlands försöksverksamheten detlän deltog inte i läsåret 198889. När
försöketblev dags aktualisera eventuellt deltagande i läsåret 1989att

fanns för bedömning försöks-90 emellertid god grund nämndens atten
verksamheten skulle kunna genomföras framgångsrikt inom både na-
turbruks- fordons- Nämnden hade del-och transportteknisk linje.samt
tagit i uppläggning inför skol-och planering den utredning skettav som
huvudmannens intresseanmälan, haft representation vid överläggning-

med yrkesråden, hållit kontakt skolledargrupperkontinuerlig medar
och den centrala skolledningen förank-kommunen och medverkat ii
ringsarbetet i kommunledningen.
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GävleborgsI län hade nämnden bättre informationsunderlagett att
grunda sina ställningstaganden jämförtpå med föregående år,närmast

Ävensärskilt i fråga försök fick hög prioritet. i Malmöhus länom som
underlaget bra infor läsåret 198990. Sedan året innan hadevar nämn-

den ort antal besök i gymnasiekommunerett for med skolstyrelseratt
och skolledare diskutera frågor kring försöksverksamheten. I Väster-
norrlands län medförde erfarenheterna från 1988, bättre känne-samt
dom förutsättningarna, underlag för någorlundaatt säkra bedöm-om

SÖ.ningar fanns för alla förslag fördes fram tillsom

Med utgångspunkt i uttalanden från fåtal nämnder alltså infor-ett var
mationslâget skolhuvudmännens beredskap önskade for-att startaom
sök bättre 1989 1988.än

8.4 I fråga olika intressenters önskemålom

8.4.1 På riksnivån inför beslut

Olika intressenters inställning till försöksverksamheten sådan harsom
redovisats i det föregående i avsnittet 7.3 2. Den redovisningen grunda-
de sig på uttalanden vid utfrågningen i utbildningsutskottet den 12 ap-
ril 1988. Vid det tillfället intressenterna sin på i vilkenävengav syn
takt de ansåg reformeringen den yrkesinriktadeatt utbildningen iav
gymnasieskolan borde ske. De båda kommunforbunden och Elevorgani-
sationen orde klara uttalanden utbildningsutskottets utskrift 35,s.
38 antalet platser just forsöksverksamhetenatt i borde ökas till läs-om
året 198990. Mot denna bakgrund fanns det knappastsammantagna
någon anledning för regeringen befara någonatt intressenternaatt av
skulle sig försöksverksamhetenmotsatta att tillfördes ytterligare plat-

infor läsåret 198990. Motionsyrkandena, och ställningstagandenaser
med anledning dessa, vid utskottsbehandlingen förslagetav ut-av om
vidgning försöksverksamheten visade emellertid det inte gi-attav var

hur eller på vilket de ståndpunktervet sätt intogs infor eller vidsom
beslutriksdagens skulle1988 komma fullfoljas. Detta kundeatt gälla
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inställningar våren således kända1988Derasintressenterna.även var
forsöksverksamheten Somutökning 1989.beslutvid riksdagens avom

samlade önskemål deltagandeskolhuvudmännens iframgått omvar
redan omfattande for läsåretår 1988 denforsöksverksamheten änmer

budgetproposition föreslagna omfattningen.årsi 1988198990
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9 1988 års dimensionerings- och
lokaliseringsbeslut bilaga 7

9.1 Förberedelser inför ställningstaganden och beslut

sö9.1.1

Som SÖi avsnittet 6.3.1nämnts startade kursplanearbeteett avseende
treåriga yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan redan 1986. Ing-

såg emellertid vid den tidpunkten kursplanearbetet delen ettsom en av
genomförande helt försöksschema.ett När avsikten försöks-av att en
verksamhet skulle SÖblev känd, slogsstarta det inom fast verket in-att

skulle lokalisera utbildningarte för vilka det inte fanns färdig kurs-en
plan.

Vid utläggningen platser för försöksverksamheten fanns1988 for-av
SÖmella beslut inom kursplaner, åtminstone för årskurs för de 10om

studievägar försöken kom omfatta. frågaatt I dessa eko-som om en av -
nomiskt-merkantil utbildning fanns motsättningar såväl mellan-
branscherna SÖ.inbördes mellan dessa och Det handlade vid densom
aktuella tidpunkten behovet tredje år. Dåvarandeett utbild-om av

SÖ,ningsministern påverkade, enligt aktivt det blev trecüe âr föratt ett
denna utbildning.

Organisatoriska frågor avseende försöksverksamheten och kursplane-
frågor avhandlades med lânsskolnåmnderna på planeringskonferenser

SÖhösten och1987 i januari 1988. Inom ordes förberedelser be-genom
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räkning hur direktramen avseende gymnasieskolan skulle kommaav
belastas vid försöksverksamhet, bl.a. med utgångspunkt iatt teore-en

tiska fråga förutsatte änd-analyser i årskurs 3. Dessa datatekniskaom
SÖsringar informations- planeringssystem föri och gymnasieskolan

IGYM.

SÖ vidtog således vissa åtgärder kom bli eller förbe-avsågattsom som
förredelser års dimensionerings- lokaliseringsbeslut.1988 och Dessa

innebar bl.a. det inledda forceradesår 1986 kursplanearbetet och attatt
pedagogiskt-organisatoriska frågor och kursplanefrågor avseende för-
söksverksamheten avhandlades vid planeringskonferenser läns-med
skolnämnderna.

Syn förutsättningarna försöksverksamheten9.2 på för
bilaga 7

SÖs bilaga 79.2.1 syn

SÖsEnligt uppfattning visste många huvudmän säkert inte vad de an-
mâlde för. hade tillfället förintresse De vid sina intresseanmälningar
inte tillräcklig information organisatoriska konsekvenser eller kon-om

fråga lârarförsörjning,sekvenser i lokaler och utrustning.t.ex. om
Många såg främst tillfälle förnya utbild-den yrkesinriktadeett attnog

för försökenningen. Beredskapen kunde samvariera med aktiviteten
SÖfrån länsskolnâmndernas sida. Två genomgående drag, iakttog,som

dels tenderade förbereddamindre kommuner bättreatt att änvar vara
Viddels huvudmannens beredskap bättre 1989 1988.större, att änvar

SÖ för-slutet våren 1989 hade utarbetat konsekvensbeskrivningar iav
hållande till kursplanerna det gällde lokaler, normalutrustning ochnär
lärarfortbildning.
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9.3 Tillvägagångssätt inför och vid
ställningstaganden dimensionering ochom
lokalisering bilaga 7

9.3.1 Lânsskolnåmnderna bilaga 7

9.3.1.1 Tillvägagångssätt bilaga 7

Det uppenbart länsskolnâmndernaär att informellt hade fått kunskap
försöksverksamhetatt skulle komma föreslås iom 1988 års bud-en att

getproposition.

Länsskolnämnderna agerade förhållandei till skolhuvudmânnen, med
SÖsanledning skrivelse den januari11 1988 underlag för beslutav om

dimensionering och lokalisering försöksverksamheten, såom snabbtav
det formellt och praktiskt möjligt. Nio nämnder hadesom redan hös-var
1987 informeratten och inlett samtal med skolhuvudmän och tjänste-
inom skolväsendetmän i kommunerna den försöksverksamhetom som

förväntades bli föreslagen i års budgetproposition.1988 Under den tid,
vecka, skolhuvudmânnen kom få på sig utarbetaca att sinaen som att

önskemål deltagande i försöksverksamheten förekom intensivom en
kontaktverksamhet olikai former mellan nämnderna företrädareoch
för skolhuvudmännen tjänstemän i skolväsendetsamt i kommunerna.

Knappt hälften nämnderna hann under beredningstiden fram tillav
den 25 januari 1988 med kontakter medatt ta andra berörda lánsorgan

länsstyrelsent.ex. och länsarbetsnämnden. Arbetslivet blevsom invol-
i beredningsarbetetverat nämnderna i varierandeatt utsträck-genom

ning kontakter medtog eller informerade eller flera följande Deen av
organisationer ocheller myndigheter fanns företrädda i nämnden,som
företrädare för på arbetsmarknaden,parterna branschorganisationerna
eller existerande eller tjänstemän for kontakter mellan skola ochorgan
arbetsliv. Alla nämnder såg det inte sin uppgift i dettasom samman-
hang kontakter medatt branschorganisationernata bl.a. det skäletav

detta skulle skeatt centralt. Länsskolnávmnden i Värmlands län valde
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involverade alla berörda intressenterarbetssättaktionsinriktatett som
i länet.

bilagaBeslutsprocessen 79.3.1.2

lansskolnämnder blev det nödvändigtsamtligaiVid att görastort sett
eljest tillämpas in-från den berednings- och beslutsprocessavsteg som

gymnasieskolan. Endast tvåställningstaganden organisation iför om
och Västernorrlands, inga eller inganämnder, Malmöhus attuppger

tidsskäl införordes i beredningsarbetet på grundavstegstörre av
SÖ ochställningstagandena underlag till fråga dimensioneringiom om

lokalisering forsöksverksamheten.av

mel-Inställningen till de improvisationer blev nödvändiga varierarsom
försöksstrateginämnderna. Så lânsskolnämndlan t.ex. attmenar en en

alla detal-går på i gång försöksverksamhet, där inteut att sättasom en
för-efter uppkommer,jer klara och i stället hand lösa de problemår som

nämnddynamiskt arbetssätt hos berörda Enutsätter ett parter. annan
framhåller det grundligare förberedelsear-inte helt säkertatt är att ett

skulle leda till annorlunda eller beslut. tredjebete bättre En attmenar
från försöksverksam-riksdagens och regeringens sida hanterasättet att

otillfredsställande. fjärde finner ordningen med förslag iheten Envar
otillstândibudgetpropositionen, skall höst,omsättas samma g.som

gäller organisa-går då länsskolnämnd normalt till detHur väga nären
Östergöt-gymnasieskolan Länsskolnämnden itionsbeslut avseende

följandelands län bildger

I slutet april år går förfrågan till skolhuvudmänneni 1989 ut omav
skolstyrel-önskad inför och Beslutorganisation 199091 199192. tas av

förväntar väl förankrat ioch länsskolnämnden sig beslutetatt ärserna
SSA-råd, Länsskolnämnden efteryrkesråd, bland lärare attetc. gör,

sammanställning dessaskolstyrelsernas önskemål kommit in, aven
institutio-tillsänds samtliga branschorganisationer och regionalasom

Lânsskolnämnden därefteroch myndigheter för yttrande. ettgörner
ytterligare medförslag till de flesta fall diskuterasorganisation isom
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berörda skolor ocheller skolchefer. Förslaget diskuteras också i den
samverkansgrupp vad gäller utbildning finns, beståendesom av repre-

for länsskolnämnden, länsarbetsnämnden, länsstyrelsen ochsentanter
högskolan. Förslaget for länsskolnämnden efter MBL-for-presenteras
handling regionalt och beslutet börjani oktober.tas av

Nämnden konstaterar, liksom övriga nämnder belyser på olika sätt, att
det sig självt sådan handläggningnågon inte kunde komma isäger att

ÖGY-forsöken.fråga det gälldenär

Länsskolnämnden i Blekinge län ytterligare belysning ettger aven nor-
malt förfarande från länsskolnämnds sida frågai organisations-en om
beslut avseende gymnasieskolan. Detta exempel antyder tidsramarna
för de olika i forfarande.sådant Nämnden beskriver dettastegen ett en-
ligt följande

SÖsEfter riksdagsbeslut i majjuni och med anledning detta be-av-
slut länsram hade lânsskolnâmnden begärt in kommunernas önske-om
mål utbildningar och platsantal till juli.1om

Efter beredning på nämnden, remiss till branschorganisationer, över--
läggningar med kommuner, lânsarbetsnänmden, fackliga organisatio-

lägger kansliet forslag i september.ner osv.

Länsskolnämnden beslutar i oktober utbildningar skall star-om som-
höst.ta nästa

Eleverna februari.söker i-

Nämnden Blekinge framhålleri detta önskvärd arbetsordningatt är en
möjlighet for alla berörda lägga synpunkter och for elevernaattsom ger

få information studievägarna innan de söker. Vidare har, konsta-att om
nämnden, kommunerna möjlighet förankra önskemålterar att om nya

kostnadskrâvande studievägar i kommunstyrelse såoch fullmäktige att
kostnaderna kommer med budgeten fori det år utbildningen startar.
Budgetarbetet i kommunerna pågår parallellt med lânsskolnâmndens
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beslutas,juni-oktober och den kommunala budgetenbehandling som
föregående, i november.i detnämnts

ankommer detSom framhållits i det föregående i avsnittet 6.3.2 nor-
ochtilldela elevplatser länsramarnamalt på länsskolnâmnderna att ur

vilken ellerför eller landstingskommun bestämmavarje kommunatt
får anord-eller landstingskommunenvilka studievägar kommunensom

påfr.o.m. motsvarande. De beskrivna exemplenårskurs eller1na ovan
och beslut således dessaden normala vid beredning avserprocessen

organisationsbeslut.

frånlänsvis avvikelser den normala beslutspro-I bilaga redovisas7
fo-för län. Vid flertalet nämnderexklusiva respektiveDessacessen. var

avvikelser, i eller flera följande avseenden,rekom det emellertid ett av
videljest skulle ha vid nämndernafrån den beslutsprocess ägt rumsom

gymnasieskolan. Nämndernas beslutetablering studievâgi attav en ny
deltagande i försöksverksamheten måste grundasanmäla önskemål om

från skolhuvudmännen. underlag hade intepå underlag Dettaett tunt
alltid förankras organisationer och företag. intekunnat hos Det var

iMBL-förhandlat. Skolhuvudmännens underlag inte förankratvar
efterhand. kunde så-Skolstyrelsen skedde i Underlageti plenum. Detta

be-ledes tjänstemannautlåtande. Vid länsskolnämndernasettvara
kunde beredningsarbetet inte påhandling underlaget ettgörasav

omöjlig. skäl till dettagrundligt Normal beredning Ettsätt. varvar
skul-inflytande försöksplatsernanämnden hade begränsat huratt över

fördelas vilka sektorer skulle komma i fråga för länet.och över som
Samråd tidsskäl. Branschkontakter hanns in-och MBL medgavs inte av

SÖ efterhand idiskuterades imed. Nämndens till lämnade underlagte
Även fackliga efterhand.länsskolnämnden plenum. kontakter ii togs

fann tidsnö-Värmlands län hanteraLânsskolnämnden i attvägen egen
SÖ,fram förslag till vilketden och samtidigt komma till beslutett om

skulle komma resultera kallas fullskaleförsö-i vad kommitatt attsom
ket i Värmland. förtjänar återges på detTillvâgagångssättet sättatt

nämnden själv har beskrivit det.som
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kanaler. På dettaNämnden arbetade under d via alla tänkbara10 gn
fick från nedanstående in-nämnden fullstän uppbackningsätt en

tressenter.

skolstyrelse- och kom-Ansökan från samtliga kommunera. genom
munstyrelseordforande.

förvaltningsut-b. Ansökan från Värmlands läns landsting genom
ordförande.skottets och utbildningsnämndens

länsarbetsnänmden och utveck-Tillstyrkan från länsstyrelsen,c.
lingsfonden.

.
Tillstyrkan från SAFs regionkontor, samtliga berörda arbetsgi-

branschforbund.varorganisationer och

från Småföretagarnas riksorganisation.Tillstyrkane.
Tillstyrkan från berörda yrkesnämnderyrkeskommittéer.

samtliga fackligaTillstyrkan från LO-distriktet och berörda orga-g.
SACO, värmländska arbetare ochnisationer LO, TCO, totalt 90 000ca

tjänstemän.

med under-h. Tillstyrkan från enskilda företag i Värmland250ca
skrift VD eller styrelseordförande.av

9.3.1.3 tomståendes inflytande på ställningstagandena bilaga 7U

Länsskolnämnderna har tillfrågats i vilken utsträckning arbetsmark-
nadens branschorganisationerna, företag ocheller myndigheterparter,

försök hade in-skolhuvudmännen ansökanutöversamt genom ev. om
flytande försök ipå de ställningstaganden lämplig lokalisering avom

SÖ.länet vidareförmedlade myndigheternämnden till Nämndasom
och organisationer fortsättningsvis utomståen-benämns sammantaget
de. I avsnittet har redovisats i vilken utsträckning nämnderna,9.3.1.1

uppgift, arbetsmarkna-enligt hade kontakt med andra länsorgan,egen
dens ocheller branschorganisationerna i sitt beredningsarbete.parter

inflytande.Detta givetvis form Vad redovisas i dettaär av-en av som
utsträck-snitt således nämndernas bedömningar i vilkenavser egna av

ning haft inflytandeutomstående har på nämndens ställningstaganden.
föregåendeKontakterna med skolhuvudmännen har behandlats i det

och berörs därför vidare här.
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uppgifter fråganämndernas iurskiljaklartgåtthar inteDet att omom
före-branschorganisationer,arbetsmarknadensutomståendes parter,

länsskolnämndernas ställnings-inflytande påmyndigheterandratag,
framhållits i den-våren Vad1988 eller 1989.vårentaganden somavser

förefaller emellertid främst 1988.sidanämndernasfråga från avsena
ellerhade län utomstående inget ireservation i stort settMed denna sex

fall hadeställningstaganden. förekommandenämndens Iinflytande på
inflytande sinoch arbetsmarknadenslänsstyrelsen parter repre-genom

Branschorganisationerna ochlånsskolnâmnden.sentation i parterna
lánsskol-från respektiveockså med eller uppmaningkunde utan-

skolhuvudmän-inflytande påhärom ha givits möjligheter tillnämnd -
ingående synpunkterönskemål. Arbetsmarknadens hadeparternens

lokalisering försök Uppsala och ellervid i län ett stort avgö-ettaven
fyra län Kronobergs,rande inflytande på antal lokaliseringar iett

Älvsborgs, infly-naturligenSkaraborgs, Jämtlands. Landstinget hade
förekomlän.tande pâ lokalisering vårdutbildningen i vissa Det attav

lokalise-utfallet frågautomstående inom länet kom påverka iatt om
efter nämndernas stállningstagagan-ringen forsöksverksamhetenav

nämnd riksdagsleda-den telefonkontakter och enligt genomgenom en
länet.imöterna

motsvarande 7Yrkesnåmnderna bilaga9.3.2

SÖ förinbjöds tillFlertalet yrkesnämnder motsvarandede somav
lokaliseringsbe-års dimensionerings- ochöverläggningar kring 1988

på samarbetetuttalat frågan, uttrycker sinslut, och har sig i synsom
SÖ upplevde emellertidmed Två yrkesnâmnderi positiva termer. sam-

Landstingsförbundet och Kommunala Yrkes-bra.arbetet mindresom
erfarenheter i vilkenredovisar härvid heltnämnden ut-motsatta av

SÖ fråga vårdutbild-synpunktersträckning hänsyn till deras itog om
Yrkes-KommunalaLandstingsförbundet tillfreds medanningarna. âr

SÖs yrkesnämnderagerande. IWånämnden till del besviken påstor är
överensstämmelsetekoindustrins och fabriksindustrins attnoterar

SÖ Byggnads-dessa nämnder.nåddes överläggningarna mellan ochvid
försöksverk-flera hade önskatindustrins Yrkesnâmnd, sedan årsom

yrkesnämnd Verkstadsin-tillgodosett.samhet i hela län, fick detta En

94



dustrins pekar pâ tudelning i bevakningen förutsättningarna fören av
försök med innebörden yrkesnâmnden bevakade förutsättningarnaatt

SÖför arbetsplatsförläggningen, medan bedömde kommunernas möjlig-
heter.

Yrkesnämnderna motsvarande med undantag, nöjda medettvar, par
SÖdet material och den information presenterade underlag försom som

överlâggningarna.

Så samtliga yrkesnämndergott motsvarande, lämnat infor-som som
mation härom, hade överläggningar internt for nå fram tillatt gemen-

SÖ.ståndpunkter emellan inför överläggningarna medparternasamma
Dessa avsåg eller flera följande frågor Utbildningens innehåll,en av
omfattning eller struktur, dimensionering, lokalisering, verksamhetens
behov, arbetsplatsförlâggning eller handledare. Parterna intog härvid,

i Verkstadsindustrins Yrkesnâmnd frågautom i lämpliga skolor ochom
ståndpunkter.orter, gemensamma

Parterna i yrkesnâmnderna motsvarande hämtade i allmänhet, på oli-
ka från intressenter ochellersätt, på regionalrepresentanter, parter
ocheller lokal nivå eller från skolor in underlag för ställningsta-sina

SÖ.ganden vid överläggningarna med

sö9.3.3 bilaga 7

SÖsSom framgått tidigare skeddeavsnitt beredningsarbetet införav
beslut dimensionering och lokalisering försöksverksamhetenom av un-
der betydande tidspress och riksdagen hade beslutat sigutan att vare

försöksverksamheten sådan eller förutsättningarna för den.om som om
Underlagen för besluten skulle komma in från länsskolnámnderna till
SÖ SÖsden 25 januari 1988. dimensionerings- lokalise-ochsenast
ringsbeslut avseende de först tilltänkta platserna den5000 15togs

Vad1988. beskrivs i det följande bådaägde mellan dessamars som rum
datum. Utbildningsutskottet kunde således inför riks-i sitt betänkande

SÖdagens beslut konstatera UbU 19878831 den12 hade 18atts.
1988 på uppdrag regeringen fattat för-beslut på vilka ortermars av om
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läs-utbildning fickyrkesinriktadmed treårigsöksverksamhet äga rum
året 198889.

SÖ anmodanlänsskolnämndernatillställthade januari 1988den 11 en
beak-medochutbildningshuvudmännenefter samråd medslutligtatt,

SÖtill ingebudgetproposition,årsanförts i 1988tande vad enav som
medförsöksverksamhetendeltagande iframställning länetssamlad om

skulleHärvidläsåretyrkesinriktad utbildning 198889.treårig nämn-
fram-påförutsättningarbeakta huvudmännens ettden särskilt att

SÖsenligtförsöksverksamheten. Detgångsrikt bedrivasått me-var,
dispositio-uttalandeutbildningsministernsning, bl.a. angeläget att om

länsskol-följsutvecklingsarbetemedel för lokalt avnoga uppnen av
nämnden.

såledesSÖ uppgifterprecisaskrivelse ingadenna ommergav genom
framställningarna.återfinnasinformation bordevilken som

SÖs lokalise-ochinför det första dimensionerings-beredningsarbete
denjanuari 1988 och 15således mellan denringsbeslutet pågick 251988

arbetsorganisationtillfälligvid sidanTidspressen,1988. attav enmars
SÖ radför beredningsarbetet ochmåst skapas inom sammanväg-att en

bedömningsgrunder måstekriterier ochi förhållande tillningar göras,
komutsträckning,detta skede, iorde, ställningstagandena i storatt

undervisningsråd vid verket.ansvarigtatt göras av

SÖ länsskolnänmdernahade tillställtomständighetenDen att anmo-en
SÖs vadför preciseraunderlag beslutdan komma in med attutanatt

informa-och brist påtillsammans med tidspressdetta skulle innehålla -
medförde, detoch länsskolnämndernation hos skolhuvudmännen att-

SÖ otillfredsställande.i utsträckningunderlag in tillkom stor varsom
bered-ofta osäkertarbetsinsatser ochDetta medförde i sin extra etttur

grendel-oklarheter i beredningsarbetetningsunderlag. Andra attvar
utbildningsvägaröverblickas för vissaningen i årskurs tvâ inte kunde

hade avdelatsintagningsplatseroch det oklart hur de 500att somvar
för det behandlas.s.k. 500-försöket skulle
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1988 redovisades, enligt flera tjänstemän involverade häri,som var
SÖsvarje i beredningsarbete for ansvarigasteg tjänstemän i utbild-

ningsdepartementet. Det handlade eller fyra sittningar ochtre tätaom
telefonkontakter. Därvid redovisades till början sammanställningenen
med länsskolnämndernas önskemål och därefter resultaten respekti-av

genomgång med yrkesnämnderna. Utbildningsdepartementet hade,ve
SÖsenligt uppgift, härvid bevaka dimensionerings- och loka-att atten

liseringsbeslut, det fattades, skulle kommanär deatt mot över-svara
enskommelser träffats mellan finans- och utbildningsdepartemen-som

SÖ lär, enligt källa, ha lyhördten. varit för utbildningsdeparte-samma
SÖsynpunkter. Dessa kontaktermentets mellan och utbildningsdepar-

har andra involveradetementet tjänstemän uppfattats enbartav avse
ömsesidig information.

Finansdepartementet hade ursprungligen önskat interdeparte-att en
mental företrädaremed for finans- och utbildningsdepartemen-grupp

skulle komma fram till hurten försöksverksamhet, begrän-en som var
sad, samtidigt omfattade alla utbildningslinjer, borde lokalise-men som

Dessa överväganden, avsågs i regeringsbeslut,utmynna ettras. som
borde inte förstai hand grundas på intresseanmälningar från huvud-

Detta för utvärderingmännen. skulle kunna grundas påatt ett repre-
SÖsentativt urval. Utbildningsdepartementets ställningstagande, att

borde handha dimensioneringen och lokaliseringen försöksverksam-av
heten, kom emellertid så småningom bli utslagsgivande.att

SÖEn inom given utgångspunkt för beredningsarbetet samrådetattvar
SÖsmed yrkesnämnderna skulle ligga till grund för beslut dimen-om

sionering och lokalisering försöksverksamheten. Enighet medav par-
skulle således eftersträvas.terna den offentligaI utfrågningen i utbild-

ningsutskottet 1988-04-12 utbildningsutskottets utskrift 1988-04-18
SÖs SÖ13 utvecklade generaldirektör verkets ståndpunkt så, sås. att

långt möjligt sökte bli enig med de olika yrkesnámnderna också detnär
gällde lokaliseringen. Syftet framfördehärmed, han, därigenomattvar
bädda för så bra kvalitet möjligti försöksverksamheten. Dåva-en som
rande utbildningsministern framhöll vid tillfälle utbildningsut-samma
skottets utskrift 1988-04-18 utbildningen9 inte skulle kommaatts.
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nu yrkesnämn-dem viaarbetsplatserandratillförläggas änatt som
utbildningen.föranmält intresseder hade

SÖs efter överlägg-innebar slutresulatet antaluppfattning ettEnligt
Överlägg-att överensstämmelse nåddes.yrkesnâmndernamedningar

korn del handla vilka de länsskol-väsentligtillningarna att om av aven
önskemålen intagningsplatserframförda 10 000nämnderna om ca som

fanns inte några generella förhållningssättskulle strykas. Det som var
SÖs överläggningar med yrkesnärnnderna.vid Det ge-gemensamma

SÖsfrån det skulle bli överenskom-avsikten sida attmensamma var en
stod bakom.allamelse som

SÖlänsskolnåmnderna kommuner sökte vid kontakter medSåväl som
påverka de önskemålen försök blev tillgodosedda. Dessaatt egna om

SÖbedöms emellertid ha haft effekterkontakter inom inte andra än att
beslutsunderlaget härigenom blev vilketi kan ha främjatbättre, sin tur

önskemål inte blev strukna.att

SÖEfter den sista genomgången med yrkesnämnderna redovisade sitt
tilltänkta dimensionerings- och lokaliseringsbeslut såväl på utbild-
ningsdepartementet för företrädare för utbildningsutskottet. Beslu-som

SÖs generaldirektör.tet togs av

SÖGenom effektueradebeslut den april vad framhållits25 1988ett som
den frånapril 1988 i pressmeddelande utbildningsutskottet14 ett om

fördelasytterligare platser skulle för försök och minsta1 000att att an-
tal elever vid undervisningens början förskulle åtta i stället ivara pro-

Ävenpositionen föreslagna tolv. detta beslut föregicks198788l02 av
överläggningar med berörda yrkesnâmnder och med företrädare för
skolhuvudmännen.
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9.4 Kriterier och bedömningsgrunder vid
ställningstaganden och beslut bilaga 7

9.4.1 Lânsskolnämnderna bilaga 7

De underlag för 1988 års dimensionerings- och lokaliseringsbeslut som
SÖlänsskolnämnderna tillställde i januari har analyserats för1988 att

vilka prioriteringsgrunderutröna nämnderna där kunde ha utgåttsom
från. fortsättningsvisVad härom härrör således från dennasägssom
analys. Det kan ha förekommit nämnderna, muntligt eller påatt annat

SÖmeddelat kompletteringar i dettasätt, avseende eller frågai om
prioriteringar skolhuvudmännens intresseanmälningar. Sådana till-av
lägg har emellertid inte beaktats här.

Genomgången underlagen vid handen nämnderna i dettaattav ger
sammanhang endast undantagsvis redovisade fieraeller sammanfat-en
tande bedömningsgrunder för sina ställningstaganden. En tredie-knapp
del nämnderna prioriterade på eller skolhuvudmän-ett annat sättav

önskemål; dock grundvalen härför redovisades.utan att Dettanens
kunde ske samtidigt önskemålen motiverades och bedömdes, främstsom

for sig. I underlaget från elva län det svårt identifiera någraär attvar
prioriteringar skolhuvudmännens önskemål. Tre länsskolnämnderav
orde inga prioriteringar dock markeringar i olika avseenden.men
Hârutöver gjorde fem nämnder bedömningar innebörden allaattav som
anmält intresse för få försök förutsättningarhade föratt dessa. En läns-
skolnâmndr redovisar, vilket mycket väl kan falletha varit föräven
nämnder inte detta Rirut-just skolhuvudmännenssagt rent ut, attsom
sättningar varit utgångspunkt vid nämndens bedömningar. En annan
antyder sak. Endast nämnd Västernorrlands län tillkänna-samma en

övergripande och sammanfattande bedömningsgrund. Denger en mer
avsåg skolhuvudmännens förslag bedömdesatt med avseende på deras
betydelse för arbetslivet, förankring hos yrkesråd och arbetsmarkna-
dens skolornas och beredskap framgångsriktparter samt attresurser
genomföra försök.ett
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bilaga 7motsvarandeYrkesnâmnderna9.4.2

hand sök-vad de i förstamotsvarande har tillfrågatsYrkesnämnderna
föror-nämndenoch lokaliseringardimensioneringarnå med dete som

lokaliseringsbeslut.ochdimensionerings-dade inför års1988

fråga. hardenna Demotsvarande har besvaratyrkesnämnderTretton
nämnda beslutet.strävanden inför detolikartaderedovisat tämligen

drag.fåDessa har gemensamma

VVS-Bransch-Verkstadsindustrins,motsvarandeyrkesnâmnderTre
eftersträvadevadi sina redovisningarVattenbrukarna har manavens,

ochellerinnehållet i utbildningenfäst frågoravseende vid rör ensom
Vat-Kommunala, Tekoindustrins,ochutvecklad yrkesutbildning tre

branschernas behov. Två Kommu-tenbrukarna vid avseenden rörsom
för-förvid få många platserLandstingsförbundet lade viktnala och att

Skogsbrukets, Trädgårdsnäring-Jordbrukets,sök, samtidigt tresom
försök. frågasamtidig volym för Iförsiktighet ocheftersträvadeens om

Fabriksin-Verkstadsindustrins,yrkesnämnderladelokaliseringen tre
förut-avsågvikt vid omständigheterVVS-Branschensdustrins, som

förläggas till kommu-försöken skulleförsök, två vidsättningar för att
tilltill fler ochTransportfackens eller spridasstorlekmed olikaner

försöks-Byggnadsindustrins vidmindre Kommunala, attorter en
omfatta hela län, Transport-del skulleverksamheten för branschens en

med olika närings-skulle ske tillfackens förläggningenvid orteratt
förläggningFabriksindustrinseftersträvadestruktur och slutligen en

såg nämnd Trans-branschinriktning. Itill olikamed övrigtorter en
efter-Slutligenför rekrytering elever.portfackens till formenockså av

för-akivt delta iöverblickElfackets godsträvade nämnd samt atten
dem.söken och utvärderingen av
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sö9.4.3

9.4.3.1 Givna kriterier och bedömningsgrunder

Vid tidpunkten för sin anmodan till lânsskolnâmnderna komma inatt
med underlag för års1988 dimensionerings- och lokaliseringsbeslut ha-

SÖde frånutgå den information verket hade fåtti samband med del-att
ningen års1988 budgetproposition och propositionen den da-av genom

den kom. Nämnda skrivelse gick till nämnderna daggen samma som
budgetproprositionen presenterades. Begreppet fullskaleförsök fanns
inte med i vid delningen propositionen. fannstexten Däremot dåav en
skrivning det finnasskulle försöksverksamhet inom samtligaattom
sektorer. Avsikten med denna skrivning, mjukades i den slutli-som upp

propositionstexten, påskynda kursplanearbetet. Avsiktenattga var
med detta i sin bädda för fullskaleförsök.tur attvar

SÖsDet formellt riktiga hade givetvis varit dimensionerings- ochatt
lokaliseringsbeslut utgick från regeringens föreskrifter med anledning

riksdagens beslut. Detta emellertid faktisk omöjlighet. Namn-av var en
da föreskrifter beslutades regeringen den juni9 1988. Reellt måsteav
SÖs beslut således grundas på de utgångspunkter kriterier som an-

SÖsi års budgetproposition.1988 På önskan meddelade regering-gavs
beslut den 3 förordningen1988 med fore-provisoriskaen genom mars

skrifter för forsöksverksamheten. dessa föreskrevsI emellertid inte i nå-
avseende vilka kriterier skulle förgot gälla dimensioneringen ochsom

SÖlokaliseringen. Genom delningsförfarandet ñck under loppet sittav
beredningsarbete kännedom det tilltänkta innehållet i propositio-om

198788103 försöksverksamheten. Skrivningarna härvid,nen om som
SÖ uppfattades motsägelsefulla och i vissa avseenden oklara,av som

föranledde kontakter mellan utbildningsdepartementet och verket.

Den faktiska information regeringens intentioner, det gällde pånärom
grundval vilka kriterier försöksverksamheten skulle dimensionerasav
och lokaliseras, därmed den års1988 budgetpropo-var som gavs genom

SÖssition och propositionen l98788102. Detta innebar att ut-genom
gångspunkter skulle följande.vara
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försöksverksam-skulle23bil. 10budgetpropositionårs1988 s.Enligt
arbetsmarknads-olikamedregionerochi kommunerbedrivasheten

skul-145bil.proposition 10Enligtförutsättningar. s.mâssiga samma
försöksverksamhet Somorter.lämpliga ettpåhandladetle enom

skulleverksamhetutspriddgeografisktsådan entillkomplement en
begreppetdokumentolikaidefinitionerFörfullskalemodell avprövas.

föregående.detitill avsnittet 5hänvisasfullskaleförsök

försöksverksamheten,borde12l98788102 s.propositionenEnligt
arbetsplatsförlagdadendelsuppfattningfåför attnämnts, omensom -

totala arbetsmark-påbelastningendendelskvalitet,utbildningens om
ochbefolkningsmässigakommuner nä-vadslagolikanaden i avserav

dels koncen-ledtvåistrukturerasförutsättningarringslivsmässiga --
fullska-regionernågraistudievägar störremed mångaförsöktrerade

Detta ut-gymnasiekommuner.utsprittdels nätleförsök, ett avmer
försöksverksam-så,följande 13s. attdetföredraganden ivecklades av

någratillkoncentrationstarkmodell medpräglasbordebeten av en
nâraliggandenågraellerlänområden,avgränsade ettt.ex.geografiskt

försöks-påföreträddalinjerallabordeprincipIgymnasieregioner. vara
sådantillkomplementSommodell. geogra-ettFullskalig enorterna.

försöks-spriddaantalocksåbordeverksamhet ettkoncentreradfiskt
tillocksåhänvisade attFöredragandenlandet.finnaskommuner över

praktikämnesanknutenmedprojektantalrelativtpågick stortdet ett
sågHanstudievägar.teoretiskagymnasieskolans enhandförstaiinom

ochförsöksverksamhetenföreslagnadenmellankopplingnaturlig
bor-Vidarefullskaleförsök.för någrapraktik inomnesanknuten ramen
be-riksdagensenligtlinjer,treårigamedförsöksverksamhetde den som
och500-försöket,platserför 500inom198788påbörjadesslut ramen

påbyggnadsutbild-tillfördes attårtredjeinnebar ett enatt genomsom
propositionende itillmöjligtsåutgick, därsamtidigtning anpassasvar

riktlinjerna.föreslagna

tvåförsöken istruktureramedsyftet attenligtBeskrivningen avovan
föreslagnadär utvär-denvadpropositionenibeskrivningenled och av

såindirekt tolkaskan15198788102omfattaborde prop.deringen s.
uppmärksammabordelokaliseringSÖ ochdimensioneringvid sinatt
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kommuner och regioner med olika förutsättningar vad gäller befolk-
ningsstruktur och differentiering näringsliv. föreskrifter för för-Deav
söksverksamheten utfärdades i juni talar för1988 propositionenattsom
borde tolkas på detta Denna tolkning emellertid inte given vidsätt. är
läsning propositionstexten. Utvärderingen kunde givetvis bl.a. gällaav

följa utvecklingen i kommuner och regioner med olika förutsättning-att
detta hade varit utgångspunkt vid dimensioneringenutan att ochar en

lokaliseringen.

SÖförDe givna kriterierna och bedömningsgrunderna avsåg således
sammanfattingsvis

fullskaleförsök och
försök i utspritt gymnasiekommunerett i kommuner och regio-nät av

med olika förutsättningar vad gäller befolkningsstruktur och dif-ner
ferentiering näringslivav
koppling till âmnesanknuten praktik inom för fullskale-någraramen
försök
anpassning SUG-försöket.av

SÖ9.4.3.2 Av tillämpade kriterier och bedömningsgrunder

Proportionaliteten förklaras nedan, arbetsmarknadsbedömningar, be-
dömningar frågai pedagogisk organisation och regional utbredningom

SÖsinslag i beredning intresseanmâlningarna 1988.var av

SÖsEn första åtgärder efter det sammanställningar ortsatt stu-av
dievägsvis inkomna önskemål få delta i försöksverksamhetenattav om

beräkna hur många intagningsplatser borde tilldelas för för-attvar som
sök inom respektive studieväg. Detta ordes på så varjesätt att motsva-
rande tvåårig studievágs andel det antalet intag-sammantagnaav
ningsplatser för de tvååriga linjerna forsökslinjernasvarade motsom
räknades fram proportionalitet. Därefter utgångspunkten att mot-var
svarande treårig studieväg skulle tilldelas denna procenttalandel ett

det antal intagningsplatser stod till förfogande för försöksverk-av som
samhet.
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SÖs beredningsarbetebedörnningsgrund iövergripande och viktigEn
försöksplatserskulle tilldelasstudievägbli varjekom att att svara-som

intagningsplatsertillgängliga antaletdet totaltandelde vissmot aven
komproportionalitetenSkälet tillförsök proportionaliteten. attför att

diskussioner-neutral startpunkt vidbetydelsefull denbli att var envar
till-frånfall ordes emellertidvissamed yrkesnänmderna. I avstegna

det så studievägarGenomgående blevprincip.lämpningen denna attav
överrepresenterade. Andraproportionelltblevmed litet antal platserett

haft proportio-andel de borde hafick mindreutbildningsvägar änen
Arbetsmarknadsskäl kun-handelsutbildningen.nellt. gälldeDetta t.ex.

skäl tillämpafrån principen. Ett intede också motivera attannatavsteg
årskurs Det-skulle kunna anordnas 3.alla varianterprincipen attvar

naturbrukslinjen.gälldeta t.ex.

försöksverk-klass tilldeladesutgångspunkt varjeEn att somvarannan
utbild-tvåårigbefintlig klass motsvarandeisamheten skulle ersätta en

emellertid intekundeutöka organisationen. Dettaning och således inte
verkstadsutbild-klasser tvåårighadeföljas fullt Om t.ex.ortut. sexen

Delsförsöksutbildning.dessa klasserinte samtliganing byttes ut mot
fanns för försöksverksam-intagningsplatser tillgängligaräckte de som

de elever intehärför, dels härigenomheten inte till acceptera-somgavs
utbild-utbildningstiden möjlighet söka tvåårigförlängningde attaven

möjligenverkstadsutbildningen, ochvad gällerDetta har i sinning. tur,
för det skulle kunnalett till rädslafordonsutbildningen attäven upp-en

utbildningar.B-lagi dessastå A- ochett

SÖ ochkommunersystematiska genomgångaravstod från att göra av
näringslivs-befolkningsmässiga ochellerutgångspunkt imedregioner
frånavseenden utgick verket tjänste-dessaförutsättningar. Imässiga

kunskaper.männens egna

för-forföreslagits500-försöket till de principerAnpassningen somav
platserpå flera Så räknades dessasöksverksamheten gjordes sätt. sam-

förekom dessut-för försöksverksamheten. Detmed de avsattsman som
för utbildningen inomgällde den treårigade villkoratt ettom somav

aktuelladenfå betydelse förför 500-försöket kom att även nuramen
för el-tele-0mrå-specielltförsöksverksamheten. Således undersöktes,
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det, kommun önskade försök inom utbildningsområdet hadeom en som
påbyggnadsutbildning inom området. Denna kontroll hade sin grundi

förekomstenatt påbyggnadsutbildning kunde indikation påav ge en
skolhuvudmannens förutsättningar för försöksutbildning.att starta

När det gäller möjligheterna till arbetsplatsförläggning utbildningav
SÖutgick på övergripandeett plan från dessa inte generellaattmer âr

branschspeciñka.utan Verket utgick också från möjligheter tillatt ar-
betsplatsforläggning skulle finnas på med industrier ellerorter större
på med vid arbetsplatsforlâggningorter utbildning. finns,Detvana av

SÖ,har det framhållits inom två instanser har reella möjlighetersom
bedöma tillgångenatt på platser for arbetsplatsförlagd utbildning De

centrala yrkesnämnderna och de lokala yrkesråden. beredningsarbetetI
SÖutgick från involverade tjänstemäns personliga kunskaper orter-om

Bedömningarna de reella förutsättningarna för arbetsplatsför-na. av
SÖ,läggning ordes, enligt yrkesnämnderna. Möjligheterna tillav ar-

betsplatsförlâggning utbildning kom bli viktig utgångspunktattav en
för dimensioneringen och lokaliseringen.

SÖs överväganden frågai fullskaleförsök frånutgick härmedattom av-
sågs så god täckning möjligt visst utbildningsarbetsmark-etten som av
nadsområde inom region. Det fanns inom verket viss glidning ien en

SÖstolkningen denna definition. Det fanns således uppfattningarav
kunde tala fullskaleförsökatt det falli försök inne-om ävenman ettom

bar bred satsning på utbildningsväg lokaliseringen dennaen en men av
spridd landet. Möjligheternaöver till fullskaleforsök, i betydelsenvar
sådana skulle omfattaatt yrkesinriktade studievägar inom alla områ-

den, begränsades antalet färdiga kursplaner. De linjer för vilka kurs-av
planer fanns framme svarade endast tredjedel hela antaletmot en av
platser inom den yrkesförberedande delen gymnasieskolan.av

Länsskolinspektören SÖi Värmlands län efterhörde hos så inne-snart
hållet i 1988 års budgetproposition blev känt det fanns intresse inomom
verket för fullskaleforsökett i Värmland. Svaret blev jakande. Således
fanns det preliminär klarsignal för detta försök innan mobiliseringenen
startade i Värmland. Gävleborgs län hade varit de länett av ana-som
lyserats i samband med utbildningsdepartementetatt inför propositio-
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arbets-bild möjligheternasökte få säkrare1987882102 attomennen
liksom motionerutbildning. omständighet,platsförlägga Denna senare

framtill kunde ha stimuleratförsöksverksamhet länet,riksdageni om
full-försöksverksamhet länet. blev emellertid ingetför i Detintresseett

tillräckligtGävleborgs län eftersom beredskapen inteskaleförsök i var
SÖ fullskaleförsök i Blekingesökte också medverka tillgod. positivt ett

fanns för-det intelän. verket ordes emellertid bedömningenInom att
för tillräckligtsådant försök. Intresset inteutsättningar t.ex.ett var

stort.

SÖ givnakom riksdagen och- regeringenSammantaget deutöver av-
försöksverksamhetenkriterierna för dimensionering och lokalisering av

bedömningsgrunder.utgå från ytterligare kriterier ochatt-

proportionali-kriterier principenDet väsentliga dessamest av var om
tvåårigaförsökslinje svarandeDenna innebar varje stu-tet. att mot en

tvååri-intagningsplatser pådievägs andel det antaletsammantagnaav
fram. Där-korresponderade försökslinjerna, räknadeslinjer, motga som

till-skulleefter utgångspunkten motsvarande treårig studievägattvar
förfo-stod tillandel procenttal det antal platserdelas denna ett somav

bedömdesför försöksverksamheten. principgande Denna vara neu-en
yrkesnämnderna.vid överläggningarna medtral utgångspunkt

försöks-tilldelades förutgångspunkt varje klassEn att somannan var
tvåårigmotsvarandeskulle befintlig klass iverksamheten ersätta en

det gällde hän-utbildning således utöka organisationen. Näroch inte
ochellerbefolkningsmässigasynstaganden vid lokaliseringen till nä-

SÖ från kun-förutsättningar utgick tjänstemânnensringslivsmâssiga
skaper härvidlag.

före-till de principer500-försöketAnpassningar ordes det s.k. somav
möjlighe-bedömningarnaförsöksverksamheten. reellaslagits för De av

SÖ, yrkes-enligtarbetsplatsförlägga utbildningen gjordes,attterna av
SÖs utgick frånfullskaleförsökfråganämnderna. överväganden i om

utbild-möjligt visstgod täckninghärmed avsågs så ettatt avsomen
SÖ under-uttalade signingsarbetsmarknadsområde region.inom en

anslutninglänet, ifrån länsskolinspektören ihand, på förfrågan härom
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till förslagen i 1988 årsatt budgetproposition blev offentliga, positivt till
fullskaleforsökett i Värmlands län.

SÖs9.4.3.3 beslut

Tabell Linjevisa uppgifter avseende års1988 beslut

Studieväg forsöks-i Framställningar in- Beslutomverksamheten tagningsplatser

Antal % Antal platser Proportionellt
platser 1 2

beslut% 2-årigmotsv.av
3 linje

4
Naturbruk 319 3 362 308 67 2
Textil och beklädnad 432 4 128 96 2 2 1
Bygg och anläggning 656 7 304 608 5 12 4
VVS 160 2 64 9 1 0 0
Fordon och transport 1 056 11 640 576 12 12 4
Industriell teknik 2 152 22 1 088 1 008 22 33 A 10 B
EI-tele 1 368 14 320 A7 B
Vårdlinjen 226 5

3 583 37 1 756 C35 11 D
Omvårdnadslinjen 1 868 38
Summa 9 726 x 100 5 000 100 100 31

10 100 y
1 Procentandel inkomna framställningar.av
2 Antal platser i beslutet 1988-03-15. Inom antal platser samtli-om

platser hade tilldelats proportionellt.ga
3 Procentandel platser i beslutet 1988-03-15. Inomav procentandel

beslutade platser samtliga platser hade fordelatsav proportionellt.om
A och B tal forär industriell teknik och el-tele.gemensamma
C och D tal forär vårdlinjen och omvårdnadslinjen.gemensamma
4 Procentandel intagningsplatser på motsvarande tvåårig linje.av
x Uppgift 1988-01-25.per
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SÖsuppgift under beredning.Korrigerady

platserönskemålenframgår tabell omfattade de inkomnaSom 1 omav
for fördelning.tillgängligafannsungefär dubbelt så många platser som

Önskemålen omvård-ochvårdlinjenomfattande frågasärskilt i omvar
antaltilldelatantal platser ochönskatnadslinjen. Vid jämförelse aven

vad fram-fleravdelades platserframgår för naturbrukplatser änatt
färre. Denavdeladesstudievägarställningarna avsåg. För övriga an-

tek-industriellönskemålen avsågnedskärningentalsmässigt största av
önskemå-för vilkadvs. studievägaromvårdnadslinjen, denik, vård- och

omfattande.len särskiltvar

till-vad skulle haplatserantalFör naturbruk änavsattes ett större som
plat-defördelning 000proportionell 5delats för studievägen vid aven

omvårdnadslinjenochSamma gällde för vård- sammantagna.serna.
for in-ochbeklädnad, fordon sammantagetFör textil och samttransport

tillgängliga platsernadeel-tele 000dustriell teknik och 5avsattes av
skullevad deungefärligen svaradefor vardera platsantal motett som

fördela-platsantalfördelning.proportionell Detha fått vid strikt somen
mindresvaradeanläggningsteknisk linjeför ändes bygg- och mot
vidfor linjentilldelatshälften procentandel skulle haden en pro-av som

portionell fördelning.

SÖs lokaliserings-ochdimensionerings-bildBakgrunden till denna av
SÖ påmedveten satsningordebeslut den 198815 är att na-enmars

önskemålen för skapatillbakafå ståvårdsidan måsteturbruk. på att
anlägg-bygg ochområden. frågaförsök andra Iför inomutrymme om

plat-lika mångaläggavederbörande yrkesnämnd intening önskade ut
dimensionerings-emellertidSammantaget måsteverket ville.ser som

bedöm-resultatenblev,lokaliseringsbeslutet, detoch avsomsom ses
önskemål,yrkesnâmndernasförutsättningar,huvudmannensningar av

föregående ochdetberörts ide bedömningar och den information avsom
bedömningsgrunder. Ytligtochriksdag regering givna kriterier settoch

ellerintagningsplatser 40fördelades bortåt procentemellertid 2 100 ca
proportionellt.de tillgängliga platsernaav
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SÖ presenterade innebörden följandei beslutet på sätti pressmedde-ett
lande den 16 1988.mars

Inom Värmlands skullelän sju forsöksutbildningarna komma attav
i brett upplagd verksamhet skulle omfatta intag-770prövas en som

ningsplatser.

Naturbruksutbildnin skulle fullskaleförsökkomma bedrivasatten som
med utgångsxunkti definition SO tillämpade i två län, nämli-en som

Värmlan och Östergötland.gen

Textil- och beklädnadslinjen fick naturlig tyngdpunkt i Borås, Marken
och Ulricehamn.

Försöksverksamhet avseende byg och anläggningstekniska utbild--nin koncentrerades helt till nämligen Värmlands, Västman-tre än,en
lan och Jämtlands län.s
Fordons- och ortteknisk utbildning skulle forsöksverksamhetenitrans llöreträddkomma bli väl på flera Genom besluteti landet. gjor-att orter
des omfattande lokaliseringar försök avseende denna utbildning,av
bl.a. till Värmlands, Blekinge och Kristianstads län. Andra till viorter -ka denna försöksutbildningförlades Västerås,Botkyrka, Nyköping,var
Hudiksvall, Ljusdal, Vilhe mina och Ostersund.

Den industriell-tekniska linjen blev beslutet särskilt välgenom repre-
senterad i Värmlands och parbergs län på GöteborKo samt orter som ,Edldeåvalla,Trollhättan, Eski Orebro, Sundsvall, Skellefteåstuna, oc

u e .
Sandvi-El-tekniskutbildning lokaliserades bl.a. till Hässleholm och

en.
Vårdlinjens for barn och ungdom, liksom omvårdnadslinjen, skulleen
komma b i väl resenterad Östergötlands lån. Omvårdnadslinjenatt, re l
lokaliserades bety omfattning Stockholm och Göteborgi ande tilläven

till Kristianstads, Värmlands och Norrbottens län.samt

I sitt tilläggsbeslut utbildningsut-den 25 april 1988 med anledning av
SÖeftersträvade främja fullskaleför-skottets pressmeddelande s.k.att

sök försöksverksamhet grund ioch i glesbygd. sistnämnda hade sinDet
ändrade möjlig-det kravet på elevantal vid undervisningens börjanatt

SÖ tolkade vid beslutorde utläggning halvklasser i glesbygd. sittav
utbildningsutskottets fullskaleförsök och försöks-mening så justatt

fördelningen.verksamhet i glesbygd skulle tillgodoses vid Härutöver
SÖ önskemål ytterligare platsersökte beslutet beaktaattgenom om

från de län vid den tidigare fördelningen fått liten tilldelning.som
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fullskaleforsök ochatteftersträvatSÖ, tillfälle, gynnavid dettaHur
april26pressmeddelande denframgick ettglesbygdssatsningar av

1988.

fullskaleförsök påblevbeslutetgenomdetframhölls attmeddelandetI
därmedplatser och ettVärmland 400ñck re-Således nyahåll. camånga

in-tilldelades 200länGävleborgsliksom nyafullskaleförsök, casomjält
fullskaleförsökblevdetvidare ettinnebar attBeslutettagningsplatser.

Bland övrigalän.i Blekingefordonsteknikutbildningsområdet or-inom
Örebro utbild-inomHudiksvall ochnämndesfullskaleförsökmedter

frågaiTrollhättanHässleholm ochindustriteknik samtningsomrädet
SÖ försöksverk-ocksålanseradeel-teleteknik.utbildningsområdetom

Stockholm,ekonomisk-merkantil iutbildningsområdetinomsamhet
Göteborg.ochMalmö

gles-ocksåbeslutetdetblevglesbygdssatsningarfråga enI genomom
försöks-fickglesbygdsregionerAndraVärmlands län.bygdsprofil i som

län,och BohusGöteborgs-Lysekil,Uppsala län,Tierp,verksamhet var
Åmål, Älvsborgs län. UtökningJämtlandsHärjedalen ilän samt av re-

Norrbottens in-ochVästerbottensskedde också iplatsertilldeladedan
land.

SÖ önskemålinkomnatillsammanfattningsvis,omfattade,Som nämnts
platserdubbelt sä mångaförsöksverksamhetförintagningsplatserom

önskemålen omfat-särskiltför fördelning.tillgängligafanns varsom
måsteSammantagetomvårdnadslinjen.vårdlinjen ochfrågatande i om

SÖs det blev,lokaliseringsbeslut,ochdimensionerings- re-sessomsom
yrkes-förutsättningar,skolhuvudmännensbedömningarsultatet avav

SÖ tilläm-utgångspunkt imedönskemål, bedömningarnämndernas av
härav,möjligen,vid sidanbedömningsgrunder och ettochpade kriterier

lânsskolnämn-skolhuvudmän ochförsta handmedinformellt samspel i
der.

ellerintagningsplatser, 40 procentfördelades bortåt 2Ytligt 100sett ca
avde-intagningsplatserproportionellt. 770tillgängliga platsernadeav

Värmland.för fullskaleförsöket ilades
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I sitt tilläggsbeslut den 25 april med1988 anledning utbildningsm-av
SÖskottets pressmeddelade eftersträvade främja fullskaletankenatt

och försöksverksamheti glesbygd.
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10 års dimensionerings-1989 och
lokaliseringsbeslut bilaga 8

10.1 Förberedelser inför beslut och ställningstaganden

so10.1.1

SÖ har haft utgångspunkt, sedan erfaritverket försöksverksam-attsom
heten skulle komma föreslås, beslut kursplaneratt skulle finnasatt om
i december året innan for de utbildningsvägar och de årskurser som
skall omfattas forsöksverksamheten året därpå. Detta emellertidav var
inte möjligt år for el-beleomrâdet1988 och âr for VVS-teknisk1989 lin-

SÖ,je. förstaDet undantaget hade, enligt sin grund i scbism mellanen
Verkstadsforeningen och Elfackens Centrala Yrkesnâmnd. Dessa var

vilka yrkeskategorier skulle finnas. fickDetta konse-oense om som
kvenser for vad kunde hållas i utbildning och därmedsom samman en

SÖfor kursplanerna. emellertid ställning i denna fråga ochtog egen
kunde därmed 1989 lokalisera el-teleutbildning med ingångar. Det-tre

ställningstagande ändradesta sedermera i verkets förslag till regering-
1989-02-27 studievägsstrukturen i gymnasieskolan. Kursplanenen om

for VVS-teknisk linje försinkades arbetet med denna kurs-attgenom
plan lagts på konsult.ut en

Liksom i oktober informerades1987 länsskolnâmnderna oktoberi 1988
vid planeringskonferens frivilligaavseende den utbildningen vil-en om
ka kursplaner skulle komma bli klara decemberi år.attsom samma

SÖ,Vad därvid meddelades har, enligt kunnat frågahållas iutomsom
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har in-utbildningför dennakursplanEnutbildningen.grafiskadenom
grafikerna.blandinbördesoenighetgrundpåframkunnat tas avte

försöksverksamhe-avseendefrågororganisatoriskaÄven pedagogiskt
planeringskonferenser.nämndavidten togs upp

Länsskolnämnderna10.l.2

de olägenhetereliminerapå olikaförsökte sättLânsskolnämnderna som
nämndersåledesförekomDetinneburit. atthade1988vårenprocessen

tillmöjlighetochskolhuvudmännentillskrev1988på hösten gavredan
ocksåförekomutvidgade försök. Detellerförintresseanmälan nyaav

skolhuvud-tillinformationgick medtidpunkt utdennavidnämnderatt
försöksplat-tilldelningeventuellförberedasyftei att avnymännen en

ser.

försöksverksamhetenförförutsättningarnapåSyn10.2

deltagandeSÖ infor läsåret 198990intresseanmälningardetolkade om
försök såutvidgning tidigareeller attförsöksverksamheteni avom

omställ-fortbildning, lärarnasfrågaberedskap iskolhuvudmännens om
fallethade varitvadbättreoch utrustninglokalerning, än somvar

1988.

förutsätt-följande bildlänsskolnämnderantalEtt sammantaget avger
inför läsåret 1989for intressevid tiden anmälanför försökningarna av

90.

frustrerandeförsök inte likaförvid anmälan intresseProcessen varav
skolhuvudmän-året innan. Våren 1989for skolhuvudmännen varsom

fler försök. Planerings-troligen skulle läggasberedda på det utattnen
förut-Skolhuvudmännensannorlunda.också heltförutsättningarna var

förekomföregående år. Detvissa fall bättresättningar vari närmastän
för-för eller utvidgadanmälde sitt intresseskolhuvudmännenatt ny

nämnden i slutetförslag tillmed ordinariesöksverksamhet i samband
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våren 1988 organisation gymnasieskolan för läsåret 198990.av om av
Dessa intresseanmälningar kunde gälla önskemål försök inteom som
hade tillgodosetts inför läsåret Beredskapen198889. kommunernai var
ganska god. Detta gällde då de försökslinjer hade läsåretstartatsom
198889. För de linjerna, tillkom inför läsåret 198990,nya som var pro-
blemen Östergöt-desamma våren 1988. Länsskolnämnderna isom
lands, Jönköpings, Blekinge, Hallands Skaraborgsoch län.

i 10.3 Tillvägagångssätt inför och vid
ställningstaganden dimensionering ochom
lokalisering bilaga 8

10.3.1 Länsskolnâmnderna bilaga 8

Som redovisas ingående i avsnittet 10.3.3 i det följande tillställdemer
SÖ den december21 1988 länsskolnämnderna anmodan inkommaatten
med underlag för 1989 års dimensionerings- och lokaliseringsbeslut se-

februariden 3 1989.nast

Länsskolnâmnderna vidareförrnedlade omgående till skolhuvudmän-
SÖs önskemål underlag för års1989 dimensionerings- och loka-nen om

liseringsbeslut. Med utgångspunkt i uppgifter från drygt hälften av
nämnderna blev skeendet därefter i följande. Erfarenheterna frånstort
våren kunde1988 till Beredskapen inför de ställningstagan-tas vara.
den krävdes därmed bättre. Prioriteringar bland skolhuvud-som var

önskemål ägnades uppmärksamhetmännens fjärde-1988. Enstörre än
del nämnderna haftsig ha kontakti beredningsarbetet medav uppger
branschorganisationerna företrädareeller med för på arbets-parterna
marknaden på dessaannat representerade isätt än att är nämn-genom
den. Kontakter med andra länsorgan förekom också. Detta innebar i ett
fåtal redovisade fall aktivt stöd eller ingåendeett mer mer engagemang
från utomstående i de ställningstaganden nämnden kom Iatt göra.som

del fall understöddes dessa skrivelse eller uppvaktning.en genom en
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8bilagamotsvarandeYrkesnämnderna10.82

erfarenheterallmännamotsvarande avyrkesnämndernascentralaDe
lokaliseringsbe-ochdimensionerings-SÖ årsinfor 1989medsamrådet

positiva.fallflertaletdetibeslut,års storainför 1988liksomslut var,
for-konstaterade1988kritiskavarithade enavseendei någotDe som

synpunkter attemellertidförekomDet som1989.härvidlagbättring
Yrkes-Lackerarnasforkom sentöverläggningarnainförmaterialet

Metallindu-ochStål-kortforblevberedningstidenochnämnd att
representationtillmöjligheternapåverkadeYrkesnämnd. Dettastrins

bered-arbetslivetssonderingartillochöverläggningarnavid avegna
ochUtbildningsorganLivsmedelsbranschernasnämndertvåskap. För

SÖmed attöverläggningarnainnebarYrkesnämndTräindustrins
Lands-ville. Fördefickheltnästannämnderna sammantaget som

lo-problem änplatserna störreettkonkurrensentingsforbundet omvar
kaliseringen.

under-detochinformationdenmednöjdaallmänhetiNämnderna var
detbefannsfallISÖ överläggningarna. ettvidpresenteradelag som

kvali-omöjligordenämndenligtdetbättre 1988än även annanenom
lämnatyrkesnämnderhade de1988Liksombedömningar.tativa som

SÖ,medsamrådetinföröverläggningar var-information härom interna
avsågDessaställningstagandena. sammavid blevparterna överens om

försöks-Även berördesnämnderdefrågor 1988. avtyper som nuav som
forunderlaginolikapåhämtade sättfor forsta gångenverksamheten

företagberördafrånskolrepresentanter,frånsina ställningstaganden
branschparterna.lokalafrån deelleroch skolor, lokala ombudgenom

in-yrkesnämnderövrigasamråd medEn dessa nämnder hade ävenav
sektorn.om

so10.343 bilaga 3

SÖ lokali-ochdimensioneringgick inför sitt beslut den 13 1989mars om
påtillsering de 19899010 intagningsplatserna for läsåret väga000av

ungefär infor 1988.motsvarande beslutsättsamma som
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Verkets anmodan den till21 december lânsskolnämnderna1988 att
förkomma in med underlag beslutet före den februari innehöll3 1989

emellertid, till skillnad fallet förravad varit preci-gången,mot som en
sering vilken information verket ville ha. Liksom skapades1988av en

SÖ.beredningsarbetetorganisation för inom Medlemmarna itemporär
fickdenna klara instruktioner vilken information skulle finnasom som

tillgänglig för och de inkomna önskemålen. sakligaDenvart ett av ge-
nomgången med yrkesnâmnderna fördröjdes de centrala avtalenattav

försöksverksamheten mellan arbetsmarknadens lät påparter väntaom
Enligt regeringsbeslutsig. skulle inte heller någon lokaliseringett av

försöksverksamhet ske förrän dessa klara.var

SÖs beredningsarbete kom till del handla bland inkom-stor att attom
önskemål 000 intagningsplatser prioritera fram15 3 500 in-na om ca

tagningsplatser för vilka eller utvidgade försök kunde beviljas.nya
Denna situation uppkom de6 500 tillgängliga platsernaattgenom av
för försök måste för fortsatta försök årskurs skolori 2 vidavsättas som
hade inlett försöksverksamhet läsåret Skolhuvudmännen hör-198889.

ide högre grad föregående år, uppvaktningar el-än än närmast genom
ler på sig med frågor eller kompletterande information.annat sätt, av

SÖ,hade dock,Detta enligt liksom betydelse1988 enbart besluts-som
underlag.

Kriterier bedömningsgrunder10.4 och vid
ställningstaganden och beslut bilaga 8

10.4.1 Lånsskolnâmnderna bilaga 8

SÖLänsskolnämnderna hade inte anmodats atti sina underlagi feb-av
införruari 1989 1989 års dimensionerings- och lokaliseringsbeslut ange

utifrån vilka övergripande grunder eller kriterier de priorite-mer som
rade, tillstyrkte eller avstyrkte skolhuvudmânnens el-önskemål nyom
ler utvidgad försöksverksamhet. destoInte mindre det naturligt attvar
så skedde. En genomgång underlagen vid handen nämndernaattav ger
i allmänhet redovisade sina för de förslag fördes frammotiv ellersom
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frånenskilda önskemålenemellertid deavstyrktes. Dessa kunde avse
hänföra tillmöjliga någraskolhuvudmännen. Motiven blir då inte att

med mindrebedömningsgrundergenerella ellerkriterier attänmer
innebär bl.a.sådan koppling. Dettanämnden själv har redovisat atten

sådannämnden själv har ortnågon koppling såvida inteinte en --
redovisade nå-för nämnder intekan nämnder gällerdegöras tre som

Samma gäller deönskemål.prioritering huvudmannens nämn-gon av
till varje önskemåleller motiveringarder orde med utan ensom --

Samma gäl-gäller nämnder.icke prioritering dessarangordnad treav
for varje önske-motiveringarler de med ellernämnder utanäven som -

önskemålen gäller sjumål redovisade rangordnad prioritering aven-
nämnder.

påbörjad försöks-fortsättning redanTvå nämnder prioriterade en av
Åtta prioriterade skolhuvudmän-verksamhet första hand. nämnderi

på vilkaallmänhet på någotönskemål gruppvis och beskrev i sättnens
si-likaså åtta nämnderredovisadegrunder detta hade skett. Härutöver

bedömningsgrunder. hän-och Utanövergripande prioriteringarna mer
vadfrån nämndens sida eller tilltill prioriteringgradentagensyn av

antal kri-för enskild nämnd kangiltigt varje ettsammantagetvarsom
för flera nämnder,terier bedömningsgrunder, giltigaoch ur-varsom

Önskemål medförsöksverksamhet komskiljas. eller utvidgadom ny
utgångspunkt bl.a. idenna inskränkning förordas med attatt

förutsättningarna goda,för försök var-
intresset stort,var-

eller alla linjer ifullskaleförsök omfattande linjedet handlade enom-
ellerkommun i region,en en

från för-utbildning på eller i region intresseviss ort var aven en en-
sökssynpunkt,

utbildningdet undvika ha såväl två- treårigönskvärt attatt somvar-
för utbildningslinje på eller i region,ortsamma en en

lä-för kommunens ellerdet handlade ny försöksutbildningom en-
del,nets

fick Försök,det fler kommuner i länetönskvärt attvar-
elevefterfrågan på utbildningen,öka-

utbildningsområdet.arbetskraftdet fanns behov utbildad inomav-
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10.4.2 Yrkesnämnderna motsvarande bilaga 8

Yrkesnâmnderna motsvarande har, efter förfrågan härom, redovisat
vad de förstai hand sökte nå med de dimensioneringar och lokalisering-

SÖförordadede vid överläggningarna informed års dimen-1989ar som
sionerings- och lokaliseringsbeslut. flertaletFör de nämnder mot-av
svarande berördes års beslut1988 ambitionerna de-härvidsom av var

inför års beslut,1989 inför beslutet föregående årnärmastsamma som
jfr avsnittet 9.4.2.

SÖSåledes hade fem yrkesnämnderna vid sina överläggningar medav
infor 1989 års dimensionerings- och lokaliseringsbeslut ambitioner som
avsåg dimensionering forsöksverksamheten. En eftersträvadeav en
hanterbar dimensionering kunde stödjas och följas Lackerar-som upp
nas. MåleribranschensEn önskade lugn anpassning. Jord-Treen
brukets, Skogsbrukets, Irädgârdsnäringens hade ambitionerna näatt

breddat underlag i län med forsöksklasserenstakaett och ytterligare
fullskaleforsök. Sex yrkesnämnder har redovisat viljeinriktning ien
fråga lokalisering forsöksverksamheten. Så eftersträvade treom av yr-
kesnämnder Jordbrukets, Skogsbrukets och Trädgårdsnäringens för-
sök i län med komplett utbud näringarna inom branschen ochett yt-av
terligare försök i Norrland, Träindustrins geografisk spridning tillen

med hög låg koncentrationorter arbetsplatser inom branschen,resp. av
spridningByggnadsplât geografisk försöken i landet bådemeden av

hel- och halvklass och nämnd Livsmedelsbranschens försök påen or-
med sinsemellan olika inriktning.ter En nämnd Motorbranschens vil-

försöksverksamhet skulle påbörjas påatt där de skolmâssigaorter
förutsättningarna, enligt mening, goda.parternas var
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sö10.43

bedömningsgrunderochGivna kriterier10.4.3.1

ochdimensionerings-SÖ årsvid 1989från tvâ dokumentutgåhade att
SÖ-juni 1988den 9förordningendelsnämligenlokaliseringsbeslut, av

yrkesinriktademed treåriga stu-försökverksamhetenFS 198884 om
föredragandenvaddels198889-199091,gymnasieskolanidievägar

iförsöksverksamhetenlokaliseringochdimensioneringanfört avom
bil. 10 107.budgetpropositionårs1989 s.

platser§ fördelningenbörförordning 12nämndaEnligt varaavovan
geografisktnågratillkoncentrerasdelsförsöksverksamhetensådan att

lin-ingåendeförsöksverksamhetenflertalet iområden däravgränsade
helaantal kommunertilldels sprids överföreträdda,skall ettjer vara

näringsstruktur.befolknings- ochvarierandemedlandet

här aktu-följande iföredragandenframhöllbudgetpropositionnämndaI
ell fråga

försöksverksam-imöjligtsåangeläget prövaDet snartattär som SO har tagitverksamhetsområdenför ytterligarekursplanerde som
ram.

till flerspridasförsöksverksamheten kan orterviktigtDet2. att avär
fråga närings-allsidighet ibättredärmedsåkaraktärolika att omen

säkerställas.kanlivsstruktur m.m.
fullska-genomföra s.k.tillmöjligheternaöka attviktigtDet3. attär

leförsök.

SÖ bedömningsgrunderoch samttillämpade kriterierAv0.4.3.21
SÖs beslut

SÖ lo-föråterstod attavsnittet 10.3.3föregående ii detSom redovisats
prakti-iplatser,sedan de 5006intagningsplatser,3kalisera 500 som

försöksverksamhet,medgivenår 1988intecknadeken redan genomvar
lokali-såledesskulleintagningsplatser500bort. Dessa 3hade räknats
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önskemålende inkomna 000 intag-utgångspunkt i 15med om caseras
utvidgade försök.ellerförningsplatser nya

önskemål intagningsplatser for eller utökadSkolhuvudmännens om ny
treåriga yrkesinriktade studievägar inför läs-medförsöksverksamhet

platser läsåret i proportion till antaleterhållna 198990198990,året
på motsvarande tvååriga linjer, antal platser vidintagningsplatser pro-

SÖsoch beslut fördelade på linjerportionell fördelning 198990 sig en-
följande.ligt

årsLinjevisa uppgifter beslutTabell avseende 19892.

IntagningsplatserLinje

önskade proportio- beslut%
1 2 3 4nellt

Hantverks 16
Naturbruks NB 560 181 164,5
Omvårdnads OM 732 18,9 754 7184

förVårdlinje, 2361 7,1 285 134gren
barnomsorg om

och VLBUunga
Handels HA 2 370 76419,1 510
Restaurang RE 2131 5,1 205 336
Livsmedelsteknik LT 304 1,3 22454
Bygg- och anlägg- 200 6,2 248 120
ningsteknik BY
Måleriteknisk MT 168 1,5 61 56
Byggnadsplåt och 64 0,5 19 56
ventilationsteknik BV
VVS-teknisk VT 40 1,1 46 O
Fordons- och 920 8,1 325 304
transportteknik FT
El-teleteknisk ET 712 10,9 438

ELEI -
ELIA 96
ELIE 64
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IntagningsplatserLinje

proportio- beslutönskade %
3 41 2 nellt

Industriell teknisk IN 976 461 5361 11,5
Produktiönsteknisk 208PT 376 1,1 44
Textil- och beklâd- 64197 601,5
nadsteknisk TB

TÄTräteknisk 56 128376 1,4
Individuell uppläggning 20
Summa 443 000 3 87415 4

1 Av skolhuvudmän önskade intagningsplatser.
2 intagningsplatser på dessa linjer läsåretAndel det totala antaletav
198889.
3 Proportionell fördelning de platserna andelen plat-4 000av nya av
ser
4 SOs beslut 1989-03-13.

Liksom föregående proportionaliteten avsnittetår senärmast var
9.4.3.2 utgångspunkt vid överläggningarna med yrkesnämnderna.en

SÖsInledningsvis under beredningsarbetet utgångspunkterna i be-var
redningsarbete nämnda förordningeni den i avsnittet 10.4.3.1texterna

SÖoch års februari formuleradei 1989 budgetproposition. Den 198927
de kriterier och bedömningsgrunder beredningsarbetet utgick frånsom

följande.i prioritetsordning enligt

försöksverksamhet få fortsattDe tidigare erhållit skall intag-som
ning läsåret 198990.

Kriterier Omnämnda budgetproposition följandei 1989 års är
utbildnin bör försöksverksamheta iprövasnya ar

b spridning örsöksverksamheten till fler med olika karak-orterav
för tillgodose allsidighet näringslivsstrukturvad gällertär att

m.m.
ökade möjligheter till fullskaleförsök.c

lokaliseringsarbetet förutomFör skulle nå de nämnda målenatt ovan
gälla att

proportionaliteten utgångspunkt,är en- överensstämmelse med berörda yrkesnämnder eftersträvas,- eringsuppdraget överenskommelse mellan skallparternatillämpas,re om-
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S0 berörda yrkesnámnder, hu-berednin arbetet inom och med- flera skall avslutad fredagenvudmän, änsskolnämnder med vara
den 1989,10 mars

Pressin-eneraldirektören fattar beslut den 1989.15senast mars- och listor till lânsskolnâmnderna dag beslut.ormation samma som

första prioriterings-De kursplaner skulle enligt denprövasnya som
livsmedelgrunden avsåg utbildningsområdena och restaurang, process,

träteknisk utbildning. Detmåleri, byggnadsplåt och ventilation samt
framställningar för försökhade inkommit 2 intagningsplatser500caom

utlägg-inom dessa områden. Vid tillämpning proportionaliteten vidav
för nämnda utbildningsvägarna skulle ha åtgåttning platser deav

SÖfanns fördela. bedöm-200 de intagningsplatser gjorde1 attav som
överlevnad,ningen det för vissa dessa linjer skäl linjensatt av nya som

föreller möjlighet fullt grenvalet, taladeatt t.ex. restaurangut pröva en
överdimensionerad försöksverksamhet. Ett utbildningsom-annat stort
råde prövades endast marginellt läsåret handelslinjen.198889som var
Skolhuvudmännen platser för detta område. den-hade önskat 2 370 För

SÖlinje bedömde det, till de tidigare nämnda, det angelä-i motsatsna
försöksverksamheten.arbetsmarknadsskäl hålla tillbakaget att av

Med utgångspunkt i tabell tilldelades platser för dessa2 1 182 nyaovan
utbildningsvägar inklusive handelslinjen. innebarDetta att ca en

for försöktredjedel de platser fördelades eller utvidgning avav som nya
tidigare försök för utbildningslinjer med kursplaner.avsattes nya

SÖ kunde huvuddelen länsskolnämndernas priorite-konstatera att av
ringar avsâg dvs. svarade andra nämnda kri-detorter, motnya av ovan

hänförbara tillterier. de 3 platserna enligt tabell1 922 874 2 är attav
försöksverksamheten skulle spridas till fler olika karaktär.orter av
Som följd tillkom försöksverksamhet bl.a. på Gotland och ihäraven ny
mindre kommuner Uppvidinge och Osby. Till städerstörre somsom

ÖrebroStockholm, Göteborg, Helsingborg, och Skel-Malmö, Västerås,
lefteå och Umeå lokaliserades flera linjer och intagningsklasser.

SÖ fullskaleiörsök avseendekonstaterade också möjligheterna tillatt
enskilda linjer goda gällde livsmedelvad naturbruk, restaurang,var

fullskalefcir-bygg mfl. möjligheterVerket till dessatog attvara genom
sök denna lokaliserades enligt följande och anlägg-i mening Bygg-
ningsteknisk Skaraborgs i Skaraborgs ochlinje i län, naturbrukslinje
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Örebro Sammantagetlän. kan de platserna enligt tabell1 952 3 874 2av
fullskaleförsök i betydelsen det handlade så god täck-attses som om en

ning möjligt utbildningsarbetsmarknadsområde i regionettsom av en
huvudman.

Länsskolnämnden i Värmlands län hade förordat ytterligare platser900
SÖsför fullskaleförsök i länet. beslut kom innebära länet tillde-att att

lades ytterligare 110 intagningsplatser. Avsikten från länets sida var
alla utbildningsvägar i länet skulle omfattas försöksverksamhe-att av
SÖ gjorde bedömningen Värmlandsten. önskemålatt sammantagna -

med hänsyn till bristen platser förhållandepå i till de totala önskemå-
len fåborde stå tillbaka förmåntill for eller utvidgad försöksverk-ny-
samhet på andra Ett väsentligt skäl till detta ställningstagandeorter.

SÖ, med hänsyn till utredningsuppdraget, uppfattade denatt attvar
här aktuella utvärderingen försöksverksamheten skulle omfattaav en-
bart de intagningsplatser lades år 1988.utsom

SÖs ställningstagande följdes, det blev känt, kraftig reaktionnär av en
i länet. manifesteradesDenna i skrivelser till regeringen bl.a. från läns-
avdelningen Svenska kommunförbundet och landstinget i Värm-av
lands län.

SÖSom kan utläsas tabell tilldelade2 för försök på åtta utbildnings-ur
linjer andel tillgängliga platser de skulle ha fått vidstörre änen av en

fördelningproportionell och utbildning på sju utbildningsvägar en
mindre andel.

När det gällde verkets ambition nå överenskommelse med berördaatt
SÖyrkesnämnder upplevde det problem Svenska kommun-ett attsom

förbundet, Landstingsförbundet och Kommunala yrkesnämnden KYN
såg utläggning platser for omvårdnadslinjer storleksord-igärna en av

ningen 2000-2 intagningsplatser.500 Härvid noterades detatt även
fanns ambitioner. Så ville Byggnadsindustrinsmotsatta Yrkes-t.ex.

helstnämnd BYN inte försöksverksamheten avseende bygg- ochatt
anlâggningsteknisk linje skulle utökas.
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fick för-intagningsplatser1989 attjanuariden 26Regeringsbeslutet om
arbetsmarknads-rördeförsöksutbildningarsådana somtillendastdelas

villkordeenigaarbetsmarknadens parter somomvilka varförsektorer
till-intekomutbildningen, attarbetsplatsförlagdaför dengällaskulle

Ilämpas.
z

SÖ hål-kundeför sitt arbeteformuleratambitionertidsmässigaDe som
las.

SÖ komsammanfattningsvisbedömningsgrunderochkriterier somDe
lokaliseringsbeslutochdimensionerings-års1989 sva-vidtillämpaatt

försöksverk-förordningregeringensgivitsde omrade mot genomsom
budgetproposi-1988 årsuttalanden i 1989ochjuniisamheten genom

proportionalitetenhärutöverföregående årLiksom närmasttion. var
Till-prioriteringsgrunder.viktigayrkesnämndernamedenighetoch

resulterade ibedömningsgrunder attochkriterierdessalämpningen av
intagningsplatserde 3 874tredjedel,ellerintagningsplatser,1821 aven

detvilkaförutbildningsvägarförsök medföravdeladesfördeladessom
platserfördeladehälften ärellerkursplaner. 1 922fanns avcanyanu

till flerspridasskulle orterförsöksverksamhetentillhânförhara avatt
avsågintagningsplatserfördeladehälfteneller952karaktär. 1olika av

täckninggodsåhandladedetbetydelsenfullskaleforsök i att somenom
regionhu-utbildningsarbetsmarknadsområde inommöjligt ett enav

ytterligare 900hade önskatVärmland länLänsskolnânmden ivudman.
SÖ platsertilldelade 110fullskaleförsök i länet.förintagningsplatser

SÖs beslutsida.från länetstill kraftigaleddehärför, vilket protester
tilldela-utbildningslinjerför försök på åttainnebäravidarekorn attatt

utbild-på sjuför försökochtillgängliga platserandeldes större aven
haskullevadfördelade platsermindre andel änningsvägar somaven

fördelning.proportionellvidtilldelats en
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Syn11 efterhandi på års1988
dimensionerings- och
lokaliseringsbeslut bilaga 9

sö11.1

SÖI efterhand konstateras inom verket kanske gick lite långtatt när
det gällde sprida forsöksverksamhetenatt ut 1988. Det hade varit lätta-

stödja och utvärdera forsöksverksamhetenatt med koncen-re störreen
tration. En aspekt på den spridningen det pedago-stora är attannan
giskt-organisatoriskt inte tillräckligt med försöksverksamhetär en som
omfattar enbart klass på eller skola. Flera linjer ochort orten en per

linje på och hade således från fleravarit bättremera ortav en en samma
utgångspunkter. Det konstateras också det blev vissa skevheter i lo-att
kaliseringen, så har storstadsområdent.ex. missgynnats. Nationellt sett
blev proportionaliteten hygglig. Det blev emellertid forviss övervikten
vården pâ grund arbetSkraftsbehoVetQ klassfyllnad, rationalitets-av
skäl m.m. Det blev också viss forövervikt mindre och medelstoraen or-

De tioter. städernastörsta underrepresenterade. frågaI deär treom
största städerna uppfattningpoängteras från yrkesnämndernaen om

de skolmâssigaatt förutsättningarna for försök mindre goda där.är

1 1.2 Länsskolnämnderna bilaga 9

Länsskolnâmnderna har, efter förfrågan härom, givit föl-sammantaget
jande bild i vilken utsträckningav de kommunerskolor ñcki länet som
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deocksåårs beslutförsöksverksamhet 1988eller utökad vargenomny
bedömning här-nämnder uttrycker sinbäst förberedda. Fyrasom var

SÖs nämndbeslut. Enhar något erinravidlag så, de inte ärmotattatt
Sju länsskol-acceptabelt.ytterligare finner detbeslutet ochnöjd med en

kommunerskolor i länetdeuppfattningen detnämnder har att somvar
försöksverksamheteller utvidgadförberedda fickbäst ge-som nyvar

lokaliseringar till kom-länsskolnämnder redovisarbeslutet. Fyranom
fannsfem läntillräckligt förberedda. Iskolor inteoch som varmuner

förutsättningarkanske bättrehade lika bra ellerdet skolor t.o.m.som
fyra län uttryckerfick försök. Iförsöksverksamhet debedriva änatt som

för försök. Enfick så få platserbesvikelse länetsinnämnderna attöver
SÖ utsträckningsärskilt i ringalânsskolnämnd understryker togatt

bedömningar.nämndens förslag ochtillhänsyn

bilagaYrkesnâmnderna motsvarande 911

efter lör-motsvarande hari början hösten 1989,yrkesnämnderTolv av
loka-ochårs dimensionerings-redovisat sin på 1988frågan härom, syn

förbereddabästdärvid det deliseringsbeslut, och orter som varom var
fallet ellerSå intedetta beslut.försöksverksamhetfick vargenomsom -

Kommunala,Elfackets,fyra Motorbranschens,enligttveksamtär -
har besvaratyrkesnämnder motsvarandeHandelns de tretton somav

fåcentraladetyrkesnämnd Byggnadsindustrins attfrågan. För varen
Två nämnderberedskap.och skolhuvudmännensförsök hela län intei

fråganLandstingsförbundet besvararochVVS-Branschens, Målarnas
dessafinner Ennämnder det svårtjakande. Fem attnärmast ge svar. av

skolorkommunerflestaemellertid deVerkstadsindustrins attmenar
Trädgårdsnå-Skogsbrukets,Lantbrukets,förberedda. Tredåligtvar

ha-få ansökningargällde utnyttja deframhåller detringens attatt som
SÖ slutligen,En,därmed markerade intresset.till och detinde kommit

fick försök.önskade,upplyser, alla,Transportfackens att som
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årsefterhand på 1989Syn i12
ochdimensionerings-

lokaliseringsbeslut bilaga 10

sö12.1

SÖ fråga dimensionerings- lokaliseringsbeslutenhar, liksom i ochom
uppfattningen försöksverksamheten,1988, i utvärderingsper-att ett

spektiv hade vunnit på koncentration. En koncentrationstörre störreen
fördelaktig for skullehade varit också skolhuvudmännen. Framför allt

så antal huvudmän, blivit fallet, försö-inte ha iett stort engageratssom
Som det har blivit gymnasieskoleutbildningenket. bedrivs i ett stortnu

kommuner organisationsformer. fallantal i två parallella I de det i en
kommun finns såväl tvåårig utbildning vid utbildningslinje for-en som
sök med treårig utbildning på linjen skall två olika regelsystem tilläm-

frå-i fråga timplaner och lárarbehörighet olika krav it.ex. samtpas om
och följd allläromedel utrustning. Detta blir intet.ex. attga om aven

utbildning på linje vid skola kommun omfattas försöks-ien en en av
SÖ SÖsSkolledare,verksamheten. har haft kontakt med, liksomsom

utvärderingsverksamhet har emellertid vittnat möjligheterattegen om
ofta funnits försöksverksamheten omfattainte låta all utbildning påatt

Samtidigtlinje. trycket få detta forsöksverksamhetenpå iatten var
mycket räknat i antalet huvudmän.stort, även

SÖ emellertid kunnathar konstatera tillsammans med yrkes-att man,
nämnderna, allmänhet har lokaliseringen försöken.i hamnat irätt av

till fåDetta hur rekryteringen elever har lyckats. Attom man ser av av
tilldelade återlämnats språk.intagningsplatser har talar Dettasamma
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finnsdenna linjeteknisk linje. Förindustriellmed undantaggäller av
klasser-vilken utsträckningfråga ärirekryteringsproblem. En annan
uppgif-exaktahösten 1989, innanStrax efter skolstarten,fyllda.ärna

att klassfyllnadenbedömningenfinns tillgängliga, ärhärom görster
vårdutbildningarna.frågagod iutom om

SÖ försöks-alla skolhuvudmänuppfattningenhar bibringats att ser
gymnasieskolan.reformeringinledningverksamheten avav ensom en
utbildningenden treårigapå ut-således innebärakanDetta att man ser

för-förutsättningslösthandlardetifrån andra dimensioner ettattän om
ställningstagandenkring vilkaSamtidigt oklarhetensök. kan som

gymnasieskolan skapareformeringenframöver kommer att göras avom
osäkerhet.

bilaga 10Länsskolnämnderna12.2

erfarenheter i slutetallmännaredovisat sinaLänsskolnämnderna har
SÖs lokaliseringsbeslut iochdimensionerings-våren 1989 marsavav

avsnittetbeslutför motsvarande 1988Påår. sättsamma somsamma
lånetkommunerskolor idebedömningarhar de gort11.2 somav om

sammanhangdettaförberedda. Ibästfick försök också de varvar som
föregåendefråga beslutethögre grad ihar nämnderna, i närmastän om

bered-kommunemasskolornassina bedömningarvid sidanår, avav
SÖs beslut.sin påskap, valt att synge

SÖs dimensione-något erinralänsskolnämnder har inteTvå motatt
det de kommuneråtta länlokaliseringsbeslut 1989. Iochrings- somvar

försökeller utvidgadeförberedda fickvälbäst eller genomnyasomvar
lika välfanns kommunerskolordetförekombeslutet. Det att varsom

fjärdedel länentilldelades. Iförsök deförberedda för avca ensomsom
följdes. Att så intenämndens prioriteringar intemedfinns missnöje att

gjorda förberedelsereffekter. Av skolhuvudmännenfick radskedde en
välmindreblevinte till Detkundebefintligtoch tas vara.engagemang

hastigtmåstefick försök. Planeringenförberedda skolorkommuner som
anspråk. Iför försök iplatser intetilldeladehände togsDet attgöras om.

för försöktillräckligframförhållningen attfall den allmännaandra var

130



ändå skulle kunna Entusiasmen hos demstarta. satsat,som men som
inte fick försök,önskade på Den ändrade prioriteringensattes prov.
kunde medföra volymen för försök blev så litenatt situationen blevatt

det gäller schemaläggning och tjänstefördelning.när t.ex.ogynnsam
Den kunde också innebära befintliga länsperspektiv påatt gymnasie-
skolan åsidosattes, vilket kunde få följdtill försöken störde ordinarieatt
verksamhet nödvändigt. Det kunde också bli svårt fyllaän till-attmer
delade platser, åtminstone med förstahandssökande. Det förekom att
skolorkommuner inte hade ansökt försöksverksamhet fick så-som om
dan. Sju länsskolnämnderna besvikna främst länet tillde-är över attav
lats för få platser för försök.

12.3 Yrkesnämnderna motsvarande bilaga 10

Fem 20 yrkesnämnder Verkstadsindustrin, Målarnas, VVS, Han-av
delns, Kommunala i början hösten efter förfrågan1989, härom,var av

benägna bejaka frågan de ficksnarast ytterligareatt ellerorterom som
nytillkommande försöksverksamhet 1989 års beslut också degenom var

bäst förberedda. En Byggnadsplåt menade vissa skolorattsom var var
förberedda. yrkesnämnderTre Jordbrukets, Skogsbrukets, Trädgårds-
näringens såg det svårt besvara frågan och Motorbranschensatt en

det för tidigt uttala sig.att Inom landstingen ochär att träindustrins in-
tresseområden de skolor fick försök väl förberedda för detta.var som
Förbundet och vederbörande yrkesnämnd missnöjet hos och ef-tar upp
fekterna vid de skolor beredda, inte fick försök. Ensom var men som yr-
kesnámnd, Trasportfackens, konstaterar kommunerna bättreatt var
förberedda föregående år. Ingen skola med billackerarut-än närmast
bildning förberedd för försök. För Byggnadsindustrinsatt Yr-startavar
kesnämnd det viktiga kommunerna intresserade för-att så attvar var
söksverksamheten kunde omfatta helt län. Vattenbrukarns Riksför-ett
bund konstaterar vattenbruk på naturbrukslinjenatt saknargrenen

ielever andra året. Tekoindustrins Yrkesnâmnd upplyser detta sam-
manhang nämnden frågai två lokaliseringaratt hadeom en annan upp-

SÖfattning och Yrkesnänmden för fabriksindustrinän nämnden iatt
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Yrkes-från Livsmedelsbranschensñck avstå några orter.kompromiss
SÖsnämnd nöjd med beslut.var
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Sammanfattande kommentarer13

med treårigförsöksverksamhetbeslutade omi juniriksdagen 1988När
utbildning refor-förgymnasieskolan marknadeniyrkesinriktad envar

framför alltskapad, och dåsedan längeyrkesutbildningenmering av
ÄndåÖGY blev regering-förslag hade 1986.de presenteratsomgenom

föröverrumplandebudgetpropositionårsförslag härom i 1988ens.
skolhuvudmännen,skäl. handladetvå Detmånga. Detta attomav ena

efter länge ha påarbetslivetföreträdare förmyndigheter och att väntat
yrkesinriktade utbild-reformering denfrån regeringenförslag avom

då snabbai situationplötsligt försattesgymnasieskolan heltiningen en
informa-ske samtidigtskulleställningstaganden avkrävdes. Detta som

deltagande iställningstagandentillgänglig vadfannstion inte omom
innebära. Det andraskulle kommaförsöksverksamheten praktikeni att

riksdagens beslut,förslag, och sedermerahandlade regeringensattom
försöksverksamhetavgränsadkvantitativtkommaskulle att avse en

iall yrkesutbildningomfattadereformverksamhetoch inte gym-somen
nasieskolan.

utbildning-yrkesinriktadereformeringen denför inledaMotivet att av
det handladeförsöksverksamhetgymnasieskolan medi attvar omenen
försöksverksam-föregåsreform, den bordeomfattandeså att av enen

försöksverksamheten iförslagetriksdagsbehandlingenVidhet. av om
ÖGY-propositionen bland defannshärom i 1988propositionen mars

skulleförsöksverksamhetenönskemål såvälborgerliga partierna attom
skulle Dessaförsöksverksamhetingenuppskjutas ägaatt rum.som om

förändring,motståndgrund iönskemål hade då inte sin utanmot en
vid reformeringen.tillvägagångssättför ochhandlade tidpunkterom
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Eftersom förslagregeringens i års budgetproposition1988 för-om en
söksverksamhet omfattande platser skulle000 läsåret5 198889starta
krävdes omedelbara snabbaoch insatser alla nivåer i skolsystemetav
och berörda företrädare för arbetslivet. Det styrde taktenytterstav som
i olika insatser eleverna skulle få information for föreatt att ut-var -
gången kunnamaj månad 1988 ändra sina val yrkesutbildningav om-
från februari försökslinjerna.1988 till På det kom såvälatt sättetavse

redan föreslagnade intagningsplatserna5 000 de ytterligare 000,1som
skulle tillkomma i maj 1988 utbildningsutskottets ställ-som genom

ÖGY-propositionen,ningstaganden till lokaliserade, be-att vara genom
SÖ,slut vid utskottets beslut i maj 1988.av

Dåvarande utbildningsministern Lennart Bodström hade offent-vid en
utfrågninglig i utbildningsutskotteti april 1988 det skullemenat, att

bli kaos riksdagen avslog förslagregeringens försöksverksamhe-om om
ÖGYsInget detta antagande. förslag hade skapatten. motsäger ett ny-

tänkande kring den yrkesinriktade utbildningen i gymnasieskolan. För-
slaget i 1988 års budgetproposition bade lett till snabb mobiliseringen
hos dem hade ombesörja försöksverksamhet skulle kom-att attsom en

till stånd. Mobiliseringen korn hantera tämligenatt att ettma avse
ostrukturerat tillstånd. Detta till den sannolikt ändå mind-trots var en

jämförtsak, med återta beslut, fattade under förutsättningattre av
statsmakternas ställningstaganden, lokalisering försöksverk-om av
samheten och återföra elevernas val till den sedvanliga tvåårigaatt ut-
bildningen. I och med centerpartiet slutgiltigt vid riksdagsbehand-att
lingen, med hänsyn till berörda elever och skolor, intog ståndpunkten

riksdagen försöksverksamheten,borde godta komatt denna till stånd.
dockDetta samtidigt partiet konstaterade regeringen hade för-attsom

riksdagen i icke acceptabel tvångssituation.satt en

Så kom det bli kaos i någon mening kundeatt ett som ses som granne
Gud;med och då betydelseni det blev samstämmighet mellan tankeatt

och handling den allmänna önskan reformeringattgenom om en av yr-
kesutbildningen i gymnasieskolan fick alla inblandade ställaatt upp
och vad behövdes, tidsbrist och informationsbrist tillgöra Dettrots.som
fanns emellertid också händelser gick i riktning. En sådansom annan
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dröjsmålet februaritill i 1989 med arbetsmarknadens partersvar cen-
trala avtal forsöksverksamheten. En sådan Sverigesom annan var
Verkstadsförenings rekommendation i september till1988 sina med-
lemsföretag, tills vidare inte in elever företagsförlagdatt utbildningta
eller sluta avtal detta med skolan. Senareatt följdes emellertid dettaom

med omfattande och ingåendeavsteg informationsverksamhet kringen
försöksverksamheten i Verkstadsindustrins Yrkesnämnds hägn.

Försöksverksamheten har det utbildningsutskottet och därmedav -
riksdagen formulerade syftet uppfattning denatt att arbets-ge en om-
förlagda utbildningens kvalitet och hur denna utbildning belastar ar-

ombetsmarknaden i kommuner olika slag. För nå informationattav
detta skulle försöken läggas dels fullskaleförsök, delsut genom genom

utspritt försökskommuner.ett Syftet med försöksverksam-nätmer av
heten och innebörden begreppet fullskaleförsök kom formulerasattav
lite olika i riksdagens och regeringens dokument avseende försöksverk-
samheten. Detta kan skäl till uppfattningarna för-ett vadattvara om
söksverksamheten syftar till kan ganska varierande till ettvara upp
och halvt år efter regeringens förstaett förslag försöksverksamhe-om

Ett skäl kanten. just syftet inte har lyfts framannat att vidvara resone-
och information försöksverksamheten.kringmang

Fullskaleförsöken tillmättes statsmakterna vikt för nå syftet medattav
försöken. I realiteten fanns det inte möjligheter någonatt motsvara upp

de definitioner statsmakterna orde detta begrepp förrän in-av som av
for läsåret 198990. Först då fanns kursplaner framme för samtliga lin-
jer försöksverksamheten skulle kunna omfatta. Detta ledde till attsom

SÖpragmatismen och i avvaktantog på alla kursplaneröver att att-
blev klara frånutgick fullskaleförsök skulle innebära detatt ett att-
blev så god täckning möjligt visst utbildningslarbetsmark-etten som av

SÖsnadsområde inom region. Denna ståndpunkt kom givetvis atten
SÖspåverka tillvägagångssätti de fall försöken koncentrerades och av

SÖverket betecknades fullskaleförsök. Så kunde konstaterat.ex.som
dimensionerings- och lokaliseringsbeslutenatt avseende läsåret 1988

89, fullskaleförsök i Värmland,utöver omfattade fullskaleförsök t.ex.
avseende området el-teleteknik i Hässleholm och Trollhättan, utbild-
ningsområdet fordonsteknik i Blekinge län och utbildningsområdet in-
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Örebro. intagningsplatserAv de 6 000Hudiksvall ochdustriteknik i
omfatta läs-riksdagens beslut, skulleenligtforsöksverksamheten,som

antal platserefter det detlokalisera,återstod 3 874året 198990 attatt
dessabeslut hade räknats bort. Avårsintecknade 1988genomsom var

SÖs definition.fullskaleförsök enligthälftenkom att avseca

avseende, tillellerhaft ställning, iharnivå, annatIngen ettatt tasom
deinformation sig ihaft fullständigharförsöksverksamheten, vareen

Förskall eller i övrigt.försöketutvärderingenavseenden avseavsom
sådanförsöksverksamhetengivetvisoch regeringenriksdagen somvar

treårighurfå kompletterande kunskapforbetydelse just att om enav
kommamed avsedd utformning skulleyrkesutbildningyrkesinriktad

få säkerSå knappast varit möjligtfungera. hade det t.ex. attatt upp-en
plat-medutsträckning arbetslivet skulle ställavilkenfattning i uppom

fråganarbetsplatsförläggning utbildning med mindreför attänavser
kompletteraheller behovetSannolikt kunde intereell. ut-blev attav

utgångs-detta kunde bedömas medmed mindrerustning än attavgöras
utbild-uppgift andeloch kursplaner medfärdiga tim-punkt i avom

utrustningslistor.arbetsplatsforläggas och ifickningen som

till ståndiörsöksverksamheten komhade ombesörjademFör attattsom
betydel-fick informationbristenunder tidspressoch detta annanen--

gällde for ställningstaganden på oli-medförde de tidsramarDels somse.
den in-fanns reella möjligheter tillhandahålladet inteka nivåer, attatt

tillfälle. medförde denkunde behövas vid givet Delsformation ettsom
hade möjligheter överblicka vilka konse-skolhuvudmännen inte attatt

försöksverk-önskemål deltagande iolika avseendenikvenser ett om
medföra. medförde också be-Tidsbristenskulle kommasamheten attatt

politisktkunde på sedvanligt ialltidslut inte sammansattatas sätt 0r-
gan.

centraladelänsskolnämnderna, i viss utsträckningFrämst ävenmen
tillinformationhade i olika utsträckning lämnatyrkesnämnderna,

ÖGYs Yrkesnämnderna,i förslag.innebördenskolhuvudmânnen om
arbetsli-information tillhade också ombesörjt sådaneller dess parter,

yrkesutbild-for reformeringuppenbart intressetDet attvet. en avvar
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Sannolikt fannsväckt. det också all-gymnasieskolaniningen var en
ÖGY hade tänkt sådan reformering.hur sigkunskapmän om en

skolhuvudmännen i allmänhet hade kunskap de i janu-Vad inte närom
ungefärloppet förstainom vecka gången hadeari 1988 attav an-en- -

för delta försöksverksamheteni vilka kurs-mäla intresse att t.ex.var
skulle gälla, hur omfattande arbetsplatsförläggningenplaner ut-som av
skulle bli, statsbidragsvillkorbildningen krav på lârarbehörighet,samt

fortbildning, utrustning och lokaler. hade de behövtDetta givetvis veta
kunna bedömaför vilka insatser skulle behöva inom kom-att görassom

såväl i fråga personal utrustning och lokaler och därvidmunen, om som
också kompletterande ekonomiska insatser för forsöksverksamhetenatt

genbmföras.kunnaskulle Detta osäkra läge till och då inte minstitrots,
fråga vilka ekonomiska åtaganden försöksverksam-deltagande iettom

skulle kommaheten innebära, kom skolhuvudmännens anmälning-att
intresse delta falli många på tiänstemannanivå.att att avgörasar av
hindrade emellertidDetta inte skolhuvudmännens intresseatt attav

tillgängligadelta vida antalet intagningsplatser för försök. Ve-översteg
derbörliga politiska beslut där så behövdes, i efterhand. fickDettatogs,

bieffekt kommunstyrelserna, fåkom ställning tillatt att tasom en som
kompletterande medel till gymnasieskolan på fallolaga tid, i många
blev engagerade frågori gällde gymnasieskolan på ingåen-ettsom mer
de tidigare.sätt än

Inför sina anmälningar intresse för eller utvidgad försöksverk-av ny
samhet i januari hade1989 skolhuvudmännen på olika bl.a.sätt ge--

länsskolnänmder, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbun-nom
det och de centrala yrkesnämnderna eller i dessa fått ytterli-parterna -

SÖallmän information forsöksverksamheten. Från hade degare om
successivt informerats utbildningens innehåll och uppläggning samtom

villkor i olika avseenden. skedde kursplaner fast-Detta attom genom
ställdes och föreskrifter meddelades. de utbildningarFör tillkom forsom
inför läsåret 198990 saknades emellertid alltjämt information i väsent-
liga avseenden.

Länsskolnämnderna, hade med ställningstaganden vidare-attsom egna
SÖ,förmedla skolhuvudmännens önskemål till hade sin reguljä-genom
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till-kunskapallmänskolväsendet i kommunernatillsyn omenavra
där. Iförändringsbenägenheteni länen ochståndet i de olika skolorna

kunskapingåendefannsdel län härutöver merengenomen meren
i lä-gymnasieskolutbildningenutvecklingenlångsiktig planering avav

ingåendemindreellerdessutom gjortnämnder hadeEn delnet. mer
utbildning.arbetsplatsforläggningplatser föranalyser tillgång på avav

underlagifrån alltid halångtsig nämndernadesto mindre ansågInte
bered-reelldet fannssäker bedömningför kunna attatt göra enaven

försöksutbildning. Detönskadskap hos skolhuvudmannen att starta en
hadefelbedömningefterhand ochskulle också visa sig i att annanen

orts.

SÖ yrkes-de centralasamråda medbeslut,enligt regeringenshade, att
och lo-dimensioneringbeslutmotsvarande inför sinanämnderna om
vidviktlade härvid attförsöksverksamheten. Verketkalisering storav

från yrkes-Såväl informationyrkesnämnderna.komma medöverens
SÖ ömsesidigt,bådadessafrån intrycknämnderna parterattger avsom

tids-detsituation iförståelse för varandrasvisadeutsträckning,i stor
flertalmotsvarande hämtade iYrkesnämnderna ettpressade läget.

för kun-regionala och lokalainformation från attfall in representanter
ock-avseende hadeellerlämpliga lokaliseringar. Ibedöma annatettna

inför överlägg-inbördesöverläggningaryrkesnämndernaså iparterna
SÖ.medningarna

länsskolnämndernabli såkom detMed viss generalisering attatten
utbudpotentiellttillhandahöll förslagblev den instans ett avomsom

defrämsthärvid bedömtnämndernamening hadenågonforsöksorter. I
årsInför 1989for försök på dessaskolmässiga förutsättningarna orter.

iprioriterade nämndernalokaliseringsbeslut stordimensionerings- och
mindreskedde iönskemål. Dettaolika inkomnautsträckning, på sätt,

oftast inteutgickPrioriteringarnaföregående år.utsträckning närmast
SÖ ochbedömningsgrunder.övergripanderedovisade,från några, yr-

tillhandahållnalänsskolnämndema ut-kesnämnderna valde i detta av
vidambitionerderasrollyrkesnämndernasbud. Härvid kom även om-

SÖ till inteskiftandeganska ovä-medöverläggningarna att envar -
arbetsplatsforläggningtillbedöma möjligheternadel blisentlig att av

SÖ full-blevbevaka dethadeförsök.vid föreslagna attutbildning att
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skaleförsök, spridning försök landet och alla utbildningar,över attav
för vilka kursplaner fanns framme, korn omfattas. Detta tillsam-att

med statsmakterna i övrigt för besluten 1988 1989 givnamans av resp.
kriterier och bedömningsgrunder.

SÖI sina samlade bedömningar kom lägga till princip föratt priorite-en
ringar bland inkomna intresseanmälningar gick vad riksdagutöversom
och regering hade pâbjudit. syfteI ha neutral startpunktatt vid över-en
läggningarna SÖmed yrkesnämnderna utgick från principen om pro-
portionalitet. Denna innebar varje försökslinjeatt svarande två-mot en
åriga studievâgs andel det antalet intagningsplatsersammantagnaav
på tvååriga linjer, korresponderade försökslinjerna, räknadesmotsom
fram. Därefter utgångspunkten motsvarande treårigatt studievägvar
skulle tilldelas denna andel ett procenttal det antal platser stodav som
till förfogande för försök. Denna princip kom olika skäl inte till-attav
lämpas genomgående någotdera åren. Den blev emellertid betydelsefull.
1988 fördelades, ytligt 40 tillgängligasett intagningsplat-procentca av

proportionellt. Vid 1989 års beslut tilldelades på åtta utbildningslin-ser
jer andel tillgängligastörre platser för försök och på sju utbild-en av
ningsvâgar mindre andel fördelade platser vad skulle haänen av som
tilldelats vid fördelning.proportinellen

Principen proportionalitet hade inte i de propositions- ellernämntsom
förordningstexter verket hade utgå från. Principenatt gynnadesom an-
tagligen det blevatt utsprittett gymnasiekommuner ficknät av som
försök samtidigt den rimligen missgynnade förutsättningarna försom

kommaatt fram till fullskaleförsök. Mot detta kan ställas verketatt
svårligen kunde besluta fullskaleförsök med mindre det fannsän attom
framställning härom från huvudmännen förutsättningaroch härför be-
dömdes finnas. Som också dennämnts omständigheten kurspla-attvar

inte fanns framme för samtliga studievägar begränsande faktor.ner en

Med den definition fullskaleförsök verket denna bakgrundmotav som
kom tillämpaatt 1988 dvs. därmed avsågsatt så god täckningen som
möjligt visst utbildningsarbetsmarknadsomrâdeett i region kun-av en

SÖde allt,trots redovisanämnts, besluten skapatattsom man genom
förutsättningar för antal fullskaleförsök.ett
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med olika förut-regionerochtill kommunerskulle lokaliserasFörsöken
och differentieringbefolkningsstruktur nä-vad gällersättningar av

SÖ till olikaskullefrån hänsynuppenbarligen tasutgickringslivet. att
påemellertid inteordes ettavseenden. Dettai dessaförutsättningar

påmöjligtvaritborde det hatill attTidsbristensystematiskt trotssätt.
till tjänstemännenskompletteringenkeltganska sätt, egnaett som en

ochvedertagnaenkla,använda tämligenavseenden,dessakunskaper i
Års-Frånoch regioner.kommunerklassificeringarredan framtagna av

för varjehade verketårligen,kommuner,för Sverigesbok utsom ges -
tätortsgrad,uppgifter såvälhämtasåledes kunnatkommun somom-

tiounder debefolkningsförändring i senasteutvecklingsklass procent
jord-iIO-talssysselsatta iantal procentnäringskaraktârochåren

utifrånklassificeringMed sådan t.ex.industri och service.bmk, enen
kunnatberedningsarbetetundersuccessivthade verketmåttdessa av-

tillhänsynbli medskulle kommaförsökenspridningen attläsa hur av
sigiefterhand kombesluten 1988 i att tenäringsliv. Hurochbefolkning

försöks-för utvärderingeninomavseenden analyseras,dessa avramen
sammanhang.iverksamheten, annat

SÖhadelokaliseringsbeslutoch ettdimensionerings-årsInför 1989
Ävenfrån.utgåbedömningsgrunderochpåbjudna kriterier attflertal

slutändanproportionalitet. Ifrån principenutgick verketårdetta om
förde-fannsintagningsplatsertredjedel de attemellertidkom somaven

fannsför vilka detutbildningsvägarförsök medföravdelasla nyaatt nu
dettillhänförbarafördelade platser attHälftenkursplaner. varav

flerspridas tillskulle orterförsöksverksamhetenhandlade avattom
intagningsplat-tillhânförbaradessutom attHälftenkaraktär.olika var

SÖ från.utgickbemärkelsefullskaleforsök i denavsåg somserna

bedömningsgrunderkriterier ochmångatämligen1989blevDet som
de gi-SÖ Utöverantal platser.begränsatför ganskatillämpade ett som

ambi-ochproportionalitetenåterigenoch regering komriksdagvits av
devâsentligaRedanbliyrkesnâmndernaenlighet med attnåtionen att

spridningskullekursplaner prövas,viljeyttringarna atttre omnyaom
fullskaleförsöktillmöjligheterökadeochtill flerförsök somorter omav

möjligenkanbudgetpropositionårsuttalade i 1989föredraganden ses

140



nå lite väl många mål med begränsadesträvan att isom en resurser;
detta fall begränsat antal platser. I den allmännaett debatten, bland
dem hade försöksverksamheten,insikt i hade vid denna tidpunktsom
frågan fullskaleförsök återkommit. Frågan kan ställas inte för-om om
söksverksamheten, med tanke det riksdagen uttalade syftet attav
den handlar få uppfattning den arbetsplatsförlagdaatt utbild-om en om
ningens kvalitet och hur den totalt belastar arbetsmarknaden i kommu-

olika slag, inte hade bättre fördelningengynnats till-ner av av om av
gängliga platser 1989 fått ske med kraftsamling, dvs.större med färre
kriterier och bedömningsgrunder. 1989 års beslut kom innebära så-att
väl ytterligare spridning försöket koncentration inom dennaav som

Med tanke redanpå spridningenatt ganska hade försöks-ram. storvar
verksamhetens möjligen markeratgynnats uttalad viljaav en mer

ytterligare koncentration.om

Denna reflexionertyp naturligtvis lättaår komma med i efter-av att
hand. De här i medvetandegörs det heltatt sak iär att ettom en annan
tidspressat läge fullgöra ålagd uppgift på, vid rådande omständighe-en

bästa möjligater, sätt.

Det har emellertid framkommit synpunkter den spridning-att storaom
försöksverksamheten, i längre perspektiv,ett och då viden av totalen

reformering yrkesutbildningen i gymnasieskolan, kan ha fördelar.av
Dessa skulle innebära just spridningen fleratt får erfarenhetgör att av
vad den treåriga utbildningen innebär och det därmed sker kun-att en
skapsuppbyggnad på många håll. På har det framhållitssätt attsamma
det också kan ha fördelar orterskolor,att kanskeäven inte desom var

bäst förberedda för försöken, ändå fick sådana.som var Detta då erfa-
renheterna från dessa lokaliseringar kan värdefulla inför ettvara ge-
nerellt genomförande treårig yrkesinriktad utbildning då kom-av som

alla kommunerskolor,att graden förändringsbenâ-mer avse oavsett av
genhet där.

Metoden initiera försöksverksamhetatt i det kommunala skolväsendet
beslut riksdag och regering undergenom år den skallav samma som

ochstarta utläggning försöken på det har skettgenom sättav som nu
har föranlett del tankar bland dem lämnat uppgifter inforen som sam-
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denharredan harSom nämntsförevarandemanstâllningen rapport.av
anmälningarskolhuvudmännensföljdfåttvalda metoden att avensom

förank-kunnatalltid harinteforsöksverksamhetendelta iintresse att
länsskolnämndernahellerplenum. Inteskolstyrelserna ifrämstiras

tillvidareformedlahadedede underlagbesluta attkunde i alla fall om
budgetenSÖ primärkommunaladenomständigheteni plenum. Den att

förekommunfullmäktige ut-fastställaskalenderår skallför visstett av
för kommunernaomöjliggiordemånad året innannovembergången av

skulleförsöksverksamhetmedel för denerforderligabudgetera somatt
dennapåpekatlänsskolnämnd harSom ärdem.önskaskomma att enav

detiförändringargångvarjeuppkommakaninte unik. Densituation
tidta-medregeringochriksdagbeslutasskolväsendetkommunala enav

aktuella.härmotsvarande denbell

fat-behövtforsöksverksamhetenbeslutriksdagensSannolikt hade om
skulle kun-skolhuvudmännenförhösten 1987senasti början atttas av

med198889inför läsåretförsöksverksamhetenföranmäla intressena
inne-informationtillfredsställandenågorlundautgångspunkt i omen

frågakonsekvenseriochutbildningenuppläggninghåll i och omomav
tidta-sådankostnader. Enochlokalerläromedel,utrustning,personal,

nödvändi-förmöjlighetergymnasieskolorna bättreockså givitbell hade
försöksverksamhetens start.införförändringarochföreberedelserga

förmedelbudgeterakunnathakommunfullmäktigeSkulle dessutom
försöksverksamhethade beslutenförsöksverksamhettilldelad san-om

behövtsantagligenhadetidigare. Dettaändåkommanolikt ha behövt
efterföljandeinförgymnasieskolanfebruari tillval ielevernasockså om

skulleutbildningarvilkapå kunskapgrundaskunnahöst skulle somom
de innebar.vadochhemkommunenvälja ifinnas att om

iutbildningenyrkesinriktadedenförnyelseför gymna-Intresset aven
ak-försöksverksamhetenredansieskolan närnämnts, stort,var, som
haryrkesnämndercentralalânsskolnämnderSåvältualiserades. som
för-sig för attfick mångadetta intresse attreflekterat att engageraöver

satsningdennatill stånd,skulle komma attsöksverksamhet avmen
försöksverksam-utdelningalltid attkapital intemänskligt genomgav

SÖs konse-vilkafrågat sigocksåharbeslut. Mantilldeladeshet genom
förgäves.sigharblir, där engageratkvenserna man
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Den metod valdes för samråd från sida med branschorgani-statenssom
sationerna motsvarande kring dimensionering och lokalisering för-av
söksverksamheten innebar från vadett avsteg eljest tillämpas. Isom
normala fall hade lânsskolnämnderna, på ellerett samråttannat sätt,
med vederbörande branschorganisation kring lokaliseringen ny av en
utbildning eller lokalisering utbildningi länet. Nu blev detav av en ny

centralisering detta samråd fick följdtill delsen länsskol-av attsom
nämnderna i första hand hade anledning intressera försig deatt skol-
mässiga förutsättningarna för försök, dels branschorganisationernaatt
centralt, i de fall de behövde kompletterande information för sina be-
dömningar, fick vända sig till sina regionala och lokala företrädare. Det-

kan också hata varit skälen till lânsskolnämndernasett att priorite-av
ringar önskade försök SÖ.i länen inte alltid följdes Den valdaav av me-
toden i detta avseende hade givetvis fördelar med hänsyn till de tidsra-

gällde för ställningstaganden och beslut dimensioneringmar som om
och lokalisering försöksverksamheten.av

Med det intresse fannsstora och den metod valdes för dimensio-som som
nering och lokalisering försöksverksamheten det given följdav var en

alla skolhuvudmänatt önskade försöksverksamhet inte kunde fåsom
sådan och lânsskolnämndemasatt ambitioner för länets del inte i alla
avseenden kunde tillgodoses. Det också följdgiven delattvar en en ar-
betsinsatser Ävenskulle komma i onödan.att göras detta givetom var
har det lett till del besvikelser. Detta hade möjligen kunnat undvikasen

lokaliseringen hade skett någont.ex. formom beställningsför-genom av
farande, där SÖstatsmakterna hade beställt försöksverksamhe-attav

skulle lokaliserasten så vissatt angiven andel försöksplatsernaen av
skulle lokaliseras fullskaleförsök och till vissaresten, angivnasom an-
delar, i kommuner i olika tatortsgradsintervall, och vissa andra angivna
andelar i kommuner med olika sammansättning näringslivsmässigt.
Med denna utgångspunkt, sina allmänna kunskaper gymnasieskole-om
utbildningen landeti SÖoch datorprogramett hade då kunnat be varje
lânsskolnänmd kontakteratt, med skolhuvudmännen, bransch-genom
organisationerna, arbetslivet i länet och andra lânsorgan, så långt möj-
ligt ombesörja lokalisering angivet antal intagningsplatser för de oli-av
ka försökslinjerna, utspritt eller fullskaleförsök. I idealtillståndettsom
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informationkombinerad medvaritbeställning givetvissådanhade en
statsbi-fortbildning,fråga kursplaner,skulle gälla ivad omsomom

förutsättningarhade såväl givit andrasådan metodEndragsvillkor etc.
förgarantivaritförsöksverksamheten, attför utvärderingen ensomav

utdelning.skullemänskligt geengagemang

och lo-dimensioneringendenlätt konstateraDet attattär process som
har inneburitförsöksverksamhetenkaliseringen sammantaget rym-av

informationdärvid också dengällerofullkomligheter. Detta sommer
ochoch beslutställningstagandentillgänglig för olika nivåersfanns

emellertid likafor deras agerande. Detdärmed för förutsättningarna âr
få allaförändring kanförhur brett intresselätt imponeras ettatt enav

därenskilda anställdaorganisationer ochmyndigheter, samtberörda,
förbehövsvadvid förutsättningar, attgivnaintressenter, göraatt, som

utsträck-mål. vilkenIpåförverkliga mot ett gemensamtett steg vägen
fårofullkomligheternahar kunnatmobiliseringning denna väga upp

utvisa.utvärderingen
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Bilaga 1
UGY

för-Utredningen Utvärderingang. av
treårig yrkes-söksverksamheten med

inriktad gymnasieskolanutbildning i Datum Ref.

198-04-24 89010Dnr

samtliga län utbildningsenheten.Länsskolnämnden lans-samt1
länstyrelsen Norrbottens

informerade kommittébrev 1989-03-01 undertecknad denHed om som
treårig yrkesinriktadskall utvärdera försöksverksamheten med

utbildning i gymnasieskolan. Därvid framhölls bl denatta
finns inom länsskalnamnderna är största betydelsekunskap som av

vårtför arbete.

har framstå angeläget bakgrundkommitDet att attsom som en-
utvärderingentill de resultat kommer fran gorason genom en-

hur beslutsprocessen lokaliseringanalys det gällernärav av
gåtförsöksverksamheten har information be-till och vilken

på nivåer pá.sluten olika har sig analysgrundat Denna genom-
förs för räkning undervisningsrádet Brittakomxittáns Ekberg.av

Lánsskolnämnderna har spelat viktig roll nännda besluts-en i
bl S0 underlag för lokaliserinçshesluten.attprocess gea genom

skall kunna analyseras på tillfredsstäl-For att ettprocessen
lande sätt t âärfcr värde få länsskolnänn-start attvore av

på frågar. frågsrnade bifogade är medvetnaLsvar atnas om
frånkan besvaras arbetsinsats nämndenssida.utan extrae

våremellertid förhoppning skall finnaär nämndernaatt
i sådenna meningsfull led bra bakgrundettinsats attson ge en

möjligt för kunna förklara resultaten utäráerinçen.attso av

på frågornavardesatter nämnderna sänder tillVi 02 sina svar

Britta Ekberg
Utbildningsdepartementet

9svartmangatan
29lll STOCKHOLM

den 18 aj 1989.senast

Claes Elnsteáf
ordförande

Brztta Ekberg
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1939-G4-14UGY
EkbergBritta

ILQPMELTAEBL ÅSÅQLBÅUEQAAZLLEMQIRIAJ+LN

1-
bifogademedavsiktenärmissivskrivelsenframgårsom av informa-vilkenbelysaförunderlag attfå viktigtfrågor att medförsöksverksamhetenlokaliseringtion besluten avom grundatnivåer harpå olikautbildningyrkesinriktadtreårig

pá.sig

Qnskrärda§_g2.
varjeefterbeskrivsfrågorbifogade 11flertaletFör av omfatta.börfråganpávad svaretifrågas slut rutaen

SO införtillunderlaglämnahaftharLänsskolnännderna att
de llFörlckaliseringsbeslut.års av1989 sexsåväl 1988 som kansamlatsvårt ett somsvarsigfrågorna det att geter frågorna 1,gälleroch 1989. Detta1988både förgiltigtvara nämndernasvärdefulltdärför omoch 8. Det3, 4, 52, vore så detutformades attfrågorsistnämndaochför en avvarsvar sigefterfrågas teddedetgår utläsa huratt som

dglsinfor

sidanämndensfrånställningstaganden crönskadeSOv 193389.budgetåretlänetiforsarutläggningrig av-
1f.r_els

sidafrån nämndensställningstaganden 0önskadeSOY. av 198990.budgetåretlänetförsokutläggninglämplig 1av

frågornaggggqggssaIangar3. av

kan hainformationbehovnämndens avattiç

ifinnasskull kommeattvilkautbildningsvagar sesa.
forsoksve z
kursplanerb.

onutbiidningarbetsplatsförläçgniför avplatserc. platsermedstallaberedskaparbetslivets uppat
arbetsplats-utöverirbétS1lTkola it;kan C;-
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Pág2.A

fördeförutsáttnzngarberedska; kanHed utred-sesa ;enc
finns,analyser indikerar förutsattnzngereller ettrsomningar

ochellertraffats eller aa1 slutitsöverenskommelseratt
deltagandevederbörliga beslut fattats huvudn iatt av nen 0

fråga erforderliga ekonomiskaförsöksverksamheten. även omi
för försök.resurser ev

ha relevant forföreställt det kanharJag varitattmig
förutsáttningarnaberedskapenha informationnämnderna att om

följande avseenden1

lokalertill erforderligaA. tillgång
utrustning kompletteringsbehovtillgänglig och

arbetsplatsförläggning utbildningmöjligheter till av
handledarebehovetmöjligheter tillgodtseatt av

handledarutbildningberedskap att starta
lärarfortbildningberedskap anordnaekonomisk attm 3

överenskommelser eller avtal arbetsplats-förekomst omav. utbildningförläggning av
skolledning
behöriga lärare

pá skolennetsnivåinställning till försök
ekonomiska beredskap för försök erforderligahuvudmannens. ändamålet kommunala budgetenförmedel avsatta 1 en

årigaE§5âr§gnin3§rkr;ns.ølfegeâe4-

förtydliganien klarlagganden behövsI fallet
påkr;nç bifogade in träffas telfrågor. gärna. Jag

03763 30 21.

hälsningHed vänlig

Britta Ekber
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1989-04-14UGY
Britta Ekberg

LNLÅISSKOLNÃHMDERNÅFRÅGORTILL

sittnlnndens attrådande tidsramarpåverkadePI vilket sättRIGA l.
iellerberedningsarbetetiinsatsererforderligagöra - lokalise-underlag förSOönskatinförbeslutnedsamband av- utbild-yrkesinriktad3-årignedförsöksverksamhetenring av

ning

kortfattatfråga 1 attvanlig besvaraVar genom
beskriva

från hurnödvändigatidsskal, avstegeventuella.1 av äberedningsarbetetihandlaeljest bade velatnämnden
ävid besluteller

tidsramarnaövrigtieffekter avev

informationerforderligfått omutsträckning bade LNvilkenFRÅGA2. I
yrkesinriktadtreårigmedförsöksverksambetentilltänktaden

nivåfrån centralutbildning

påkortfattatbeskrivvänlig svarVar som
fråga 2

nämndeninformationområden denvilkainom son1
franochhurtillfredsställande santfick var

utbildningsdeparte-tcentral instansvilken ex
arbetsmarknadenskommunförbunden,SO,mentet,

nämndenbranscborganisationernaparter.
ochinformationfick dennai första hand

fråninformationenomrldeninon vilka son
otillfredsstlllande.nivåcentral var
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skri-s0sanledningnednlnndenItglrder vidtog avFRÅGA VilkaJ. franstlllningönskesllangöende resptill osvelse LN os
1988-$Os skrivelserförsökprioriteringaryttrande och av

S0 50001988-l2-21 dnrrespektive5000-881901-11dnr -
88l7l1

pibeskriv kortfattatvanligVar svarson
fraga 3

f skriftligbifoga garnautåtriktad informationEva ev
informationennärungefärinformation sed uppgift on

distribuerade

bifoganed huvudalnnenVilka kontakterä togs1 son
till-skrivelserkopia generellagarna sonav ev

huvudmännenställdes

arbetslivet.sedinnehåll i kontakterOmfattning ochav
branschorganisationernaochparterna

ned andrainnehöll i kontakterOmfattning ochav
llnsorgan

hirsedÅtgärder och syftetÖvriga betydelseav

någor-kunna göratillräcklig information förIÅGÅ 4. Hade attLN en
iförutsättningarnaberedskapenbedömningsäkerlunda av

önskade ellerförsök kommunernadekommunernaatt starta son
önskvlrdaskullenlsnden kunde varaanseson

konutbildningsvågarkommun attvilka deför sonav -
tillfraastlllning yttrandenämndensomfattas respav

andra skåltidsskal ellerSO nämnden avsom av -- - kundedensådan informationinte hade att anses
någor-göratillräcklig för kunnaatt envara

förutsåttningarnabered-lunda säker bedömning av
skapen.

komutbildningsvågarkommun attFör övriga son
yttrandeframställningnämndensomfattas respav

härvid informationentill SO förutsätts att var
tillräcklig.
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analysereller avkartläggningarinitiativpå egetGjorde LIS.IIÅGÅ länetikosnunernaiförsökförförutsättningarnaberedskapen

5frågapävänlig svarVar sonange

kartlägg-initieradeLNfrågorförhållanden avvilka
avslg.analyserellerningar

kartlägg-dokunentationskriftlig avBifoga gärna ev ellervilketuppgiftnedanalyser onellerningar
avsågläsår devilka

förut-analyserellerkartlaggningar oninitieratHade LNFRÅGA6. yrkesin-3-åriglokaliseringlänplig avellersättningar for föreförslag0GYsanledningnedi länet avutbildningriktad
1988-01-11skrivelse50

kartläggningarsådanakopiabifoga evatt avgenon
elleranalysereller

analy-ellerkartlåggningarnavadpunktforaiange genonfördesdetidpunktvilkenvidavsåg ochserna

yrkesinriktad3-årigi lånetdiskussioner onInitierade LNFRÅGA7. 1988-01-11föreförslag0GYsanledningutbildning ned av

7frågabesvaravänlig genomVar

dettatidpunktvilkenvidungefårligenatt ange
ochskedde

lånsorganskolledare, somtvilka exgrupper
involveradevar
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badeutsträckningvilkeniochsattPå vilketFRÅGAB.

arbetsmarknadens parterk.
branschorganisationernaB.

myndigheterochellerföretagC.
försökansökanutöver omhuvudmännen evgenomD.

lokaliseringlämplig avställningstagnadenpä de oninflytande
SOtillvidareförmedladenämndeni länetförsök som

fråga 8 attvänlig besvara genomVar
kortfattat ange

utsträckningi vilkenochvilket sättpä
påinflytandehadeenligtD.A. ovan- lokali-lämpligställningstagandende om

görakomnämnden attring som
§ någotienligtC.§ k.flera ovanellerendera avon ställ-pä nämndensinflytandeavgörande§ fall bade ett

tillellerförsöksorttilltänktvisatillningstagande§
ingä där.bordeutbildningsvägarvilka son

orterutbildningsvâgarvilkasä falliV angev
gällde.detta

lokaliserings-SOserfarenheterallmänna avFRÅGA Vilka är LNs9. kommuner-de198889 Varbudgetåretavseende1988beslut
för-bästocksådeförsökfick vari lånet somskolor som

beredda

1989 av-lokaliseringsbeslutSOspåi nulägetLNFRÅGA10. Hur ser i lånetkommunerskolorde198990 Varbudgetäretseende
förbereddaockså bästförsök defick varsomsom

för-medsyftetfrämstadetmening,enligt LNsår,FRÅGA Vilketll.
utbildningyrkesinriktadtreårigmedsöksverksamheten

rörandekontaktaskanpä nämndenuppgiftlämna somKONTAKTPERSOHV vemomv
frågor.pä dessanämndenssvar
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BilagaSY
för-Utvärdering;redningen avang.

yrkes-treårigksverksamheten med
gymnasieskolan Ref.Datumiriktad utbildning

390251989-06-14 Dnr

yrkesnämndernacentrala motsvaran-De
de

ordförandeundertecknad kallatsuppdrag harregeringensPå som
medförsöksverksamhetenutvärderaskallkommittédenför som

utbildning Huvudsek-gymnasieskolan.iyrkesinriktadtreårig
Lundgren.Ulf P.professori-kcmritten ärreterare

bakgrundangelägetframståkommit atthar att som enDet som -
görautvärderingenframkommerde resultattill engenomsom -

lokaliseringgallerdetbeslutsprocessen. närhuranalys avav
information be-vilkengått till ochförsöksverksaaheten, har

analyspå.grundat Dennapå nivåer harolikasluten genom-sig
undervisningsrådet Ekberg.Brittakommitténs räkningförförs av

nämndabeslutsprocessrollviktighar spelatYrkesnamnderna 1en
lokaliseringochdimensionering505 beslut avatt omgenom skallbastagällandeenligtförsöksverksanheten -- motsvarandeyrhesnämnder ellerberördaföregås råá ned 0av sa

i försoksverksamheten. Förfå deltaskallskolhuvudmänvilka som
på tillfredsställandeskall analyseraskunna ettatt processen

yrkesnämndernasfåvärdedärfördet att svarsätt stortavvore
frågorna kan§1 medvetnafrågor. ärpå bifogade inteattom

ärfrån nämndens sida. Detarbetsinsatsbesvaras utan extra
skall finna dennanämndernavar förhoppningllertid atten så bakgrundled brameningsfull attett soinsats 1 ge ensom

utvarderingen.resultatenförklarakunnamöjligt för avatt

PêL§§ágOTEêt1åsände sinanämndernavärdesätter71 sjarom

Britta Ekberg
Uthildningsdeparterentet

9Svartmangatan
29 STGCKHOLHlil

hälninçxänligRed

SlrstedrClaes
ordförande



UGY
för-UtvärderingUtredningen ang. av

yrkes-treårigsöksverksamheten med
gymnasieskolan Ref.iutbildniinriktad Datumng

89028Dnr1989-06-14Britta Ekberg
2108763 30Tel.

Landstingsförbundet
6606Box

113 84 STOCKHOLM

treårig yrkesin-medförsöksverksamhetenutvärderingDel avav
gymnasieskolanutbildningriktad i

ordförandekallatsundertecknadharPå uppdragregeringens som
medförsoksverksamhetenutvärderaskallkommittedenför som Huvudsek-gymnasieskolan.utbildningyrkesinriktadtreårig 1

Lundgren.Ulfprofessor P.kommittén ärireterare
bakgrundangelägetframstå attkomzit som enharDet att som -
görautvärderingenframkommer entill de resultat genom -som lokaliseringgällerdetnär avbeslutsprocessen,analys hurav inforzation be-vilkengått till chharksamLetet.förstks JEI analyspå. Dennanivåer grundatpå har genom-sluten olika sig

undervisningsrådet Ekberg.Brittarakningförs för konmittens av
SÖsskallbestämmelsergällandefcrsöksverksamhetenförEnligt

forsoksverksamhetenlokaliseringochbeslut dimensioner av;gom motsvarandeelleryrkesnämndersamråd berördamed omföregås av
försoksverksamheten.få deltaskallskclhuvudmanvilka 1som

erfarit,vad visåledes, enligt ettvárdonrádets hardelFör
S0, V;1kêtochLandstingsförbundet svararsazråd mellanágt run Lands-yrkesnämnderna.SO ochmellansamråd skettdetmot son viktigspelatharigenomyrkesnännderna hartingsförbundet och en

nämnda beslutsprocess.roll 1 ovan
bifogadeyrkesnäznder harligatillställtharKommitten sa tåanalyseraskunnaskall ettbeslutsprocessenfrågor. För att

Lands-värde äveniettillfredsställande satt stort omatvore
ville besvarautgångspunkter-från sina sammatincsförbunde - besvaraskanfrågorna inte utanedvetnafragor. Vi attomar

forhoppningewellertid var attDet ärarbets;nsats.extra
ledmeningsfull attdenna ettskall finnafcrbundet 1insats som

resul-förklarafor kunnamöjligtbakgrundså bra attsomge en
utvärderingen.aten av
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raracsáttzr oF13 Y .O m r. 1 ..
Ekbergbrztta

Utbildnzngsdepartcmentct
9Sartmangatan

19lll STOCKHOLM

.l...ss2Len_be_r_1_9§9.-..md ;ii 33521 före.sé 193,, n

vänlig hälsningHed

Claes Elmstedt
ordförande

Britta Ekberg
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13UG
EBr tå .

gärnaEfå99rLi_1_1_1L_S-. ..
studie-defleraellergångenförsta afkamlåst enV;-l ;. verksanhetsområdefaller YNsgymnasieskolan incagar so1 yrkes;nriktadtreårigmedförsöksverksamhetenomfattasatt av vidför YNpgltgggymnasieskolan representanateriutbildning

fcrsöksverksan-lokaliseringenSO ;niör avöverläggningar se
läsårdettainförheten

L93389Läsåreta.
198990Läsåretb.

när deterfareni YHYad§i§§tg -parterna3. verksamhetYnzsomfattas ombranscher av -degäller so fördirektiveniavseenden tasde uppförhållandena som1
utvärderingen

års beslut1988S0 införncáöverläggningarnavida
beslutårsSC inför 1989medöverläggningarnaVidb

översiktbifogadiåterfannspunkterdtFrågan sonsjuavser
direktiven.brer

skol-utsträckningi vilkenYüparternaVad omzimstg i hadkommunerolikagymnasieskolor typeroch avhurudman 1
försöksverksamhetpåbcrja respinomfrazförhallninu att

vaksah:sområáebranschs

nförwzéövcrláçgninçarnavida
;nfcaed SCover1aggn;ngarnab vid

SOedsamrådet 1;pnaVilka är JH.så. _loka1;sr1ngenfråga av0;
beslutårs1988a Inför
beslutårs1989Införb

ggptatta5. Hur
presenterade son

beslutårs1988införöverlaggningarnaa Vid
bClUtårs1985införöverläggningarnaVidb

öe&quot;äggg YF6.
ståndpnnktasazma

S0

beslut1988 arsInförai
beslutårs1989Införb.

enl;;éverläggningarna1s§gvad7 stand-avseenden ensamâgcssa intog
junn olikai YNavseenden hade 3 L;iil§a3j§;ssa parzcrna

iránstzeningssxiljaktl heter5grlpestod av
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hand red ie dixensioneringarEgg scx;;gn fgrsta 35- ocn
förordadelokaliseringar YNsom

års beslut1988a Inför
ars beslutinför 1989b

information hämtade9.yilken iparterna YN in och från-vemvilka underlag för sina ställningstaganden vidsom-
SOöverläggningarna med

årsInför 1988 besluta
årsb inför 1989 beslut

tidpåverkade10. Hur den stod till förfogande för SOssom
beredningsarbete inför dimensionerings- och lokaliserings-
besluten YNs handlande

årsInför 1988 besluta
årsb Inför 1989 beslut

gilken11. information gick SOYH med närparterna ut be-i
slutat ñdimensionering och lokalisering försöksverksam-om av
heten

1988 Venvilka fick denna information Nära.
b. 1989 Vemvilka fick denna information Nar

12.yilken information frågai reformering den yrkesin-om av
riktade utbildningen i gymnasieskolan hade YNparterna i
tidigare gått fråned den tidpunkt OGYs förslag lär-ut
nades, fram till dess överläggningarna med SO lokalise-ompåbörjadesää Vemvilka fick denna information Närringen

Hur efterhand årsYN på 1388 lokaliseringsbeslut-s i
bäst förberedda fick försöks-er se var so

14 Hur iYü efterhand på års1989 lokaliseringsbeslut-ser
bäst förberdda fickcrter ytterligaree sen var som

lkonmande försöksverksamhet

15 ada;L enligt detYN, främsta syftet med försöksverksam-
heten

16 Information eller reflexicner i ÖTtiGt från YNs sida som
k§n3§53_§3_§ggy§e;§§ izr den del utvärderingen ior-av av
soksverksanheten ovanstående frågor enligt missivskrse; - -relsen till frågorna avser.-

1a;1gg;gçg3j;ovar q§;ig hos yrkesnázzdenF H vH N;g Fnvid behov kan kontaktas rörande nämndens påsvar-

tående frázor kan st3Llas till. an --
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. BilagaEkbergtaw

DIREKTIVENOVERÖVERSIKT
yrkesinriktadmedförsöksutvärderingenför av

gymnasieskolanutbildning-i

utvärderasskallFrågorTABLA. som

FUNGERAR5. HURpå.tillgångenPAVERKAS1. HUR
arbetsplats-förplatser mellansamarbetetutbildningförlagd av ocharbetslivet

skolankonjunkturlâge
storlekortens

nârinqsstruktur

DE AVTALTRAFFAS6.fårEFFEKTER2. VILKA BEHOVSsomutbildningförlängden
på mellandels

ochskolhuvudmäneleverrekryteringen av arbetsgivareyrkesinriktadtill
utbildning mellandels ar-5

ochbetsgivare|
arbetstagare

iiiiimlå3Iläållliillliilålllålliil
AVUTVÃRDERING 1

aanvändautsträckningökadiatt
förarbetslivet yr-resurssom Skesutbildning

äêiååiiiSliiliiiiiåâlllliiliiêliiêii
l

KOSTNADERVILKA7.HOJLIGTDET3. AR 1_.__.___ förarbetsplatsiår-att Kdelarlagga stora . statenutbildningenav ,hasamtidigt goch skolhuvudmännen| 1
kravställdahogt arbetsgivare.på kvalitet iu||TILLHANDÅHÅLLER_________;4.

arbetsplatsen

handledareutbildad
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Bilaga A2

SOYrkesnämnder motsvarande haft samråd med 1989

Yrkesnämnden for Kommunala Yrkesnâmnden, Byggnadsindustrins Yrkes-
fabriksindustin, YFIN D KYN nämnd, BYN
SAFs allmänna Svenska Kommunförbundet Box 34013gruppBox 16105 PA-avdelningen 100 STOCKHOLM26

STOCKHOLM103 23 Hornsgatan 15
STOCKHOLM116 47

Måleribranschens Yrkes- Centrala Yrkesnämnden VVS-branschens Yrkes-
nämnd Byggnadsplåt, CYB nämnd
Att. Börje Johansson Box 19015 Blasieholms A4atanSvenska Målareforbundet STOCKHOLM104 32 STO111 48 KHOLM
Box 1113
111 81 STOCKHOLM

Motorbranschens Yrkes- Iransportfackens Yrkes- Elfacketsoch Centrala Yrkes-
nämnd, MY N Arbetsmiljönämnd, TYA nämnd, ECY -Blasieholmsgatan A4 Box 1826 Box 1610
1 STOCKHOLM11 48 STOCKHOM171 26 111 86 STOCKHOLM

Verkstadsindustrins Yrkes- Stål- och Metallindustüns SVEMEKS Yrkesnâmnd
nämnd, VYN Yrkesnâmnd, SMY Svets Mekaniska
Box 5510 Box 1721 Arbetsgivareförbundetl 2STOCKHOLM114 85 STOCKHOLM111 87 Blasieholms A4atan

STO111 48 KHOLM

Pappersindustrins Yrkes- Livsmedelsbranschernas Tekoindustrins Yrkesnämndut-nämnd 1 bildningsorgan Tekoforbundet
Kronober 6 Blasieholmsgatan 5 Boxatan 15116
285 00 RKARYD STO111 48 KHOLM STOCKHOLM103 23

i lzmdelns yrkesnämnd Trâindustrins Yrkesnämnd Lackerarnas yrkesnámnd
1720.iox Box 14033 Blasieholms 4 AatanSTOCKHOLM11 87 STOCKHOLMi 104 40 STO111 48 KHOLM

xildningsrådet for hotell Skogsbrukets yrkesnämnd Landstingsförbundet
lestaurangeñ Box 16026 Box 6606

l 58 103 STOCKHOLM21 113 STOCKHOLM84
STOCKHOLM
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,HARNOSAN DBRO 871 01197 00

SÖWar inbjudna 1988av
1 Svar inkommithar

vid överlâggningarna2 Deltog
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Bilaga 3

Vad skall4 iprövas
försöksverksamheten

Länsskolnämnderna4.3

Länsskolnämndernas uppfattningar i slutet våren det främ-1989av omsyftet med forsöksverksamhetensta med treårig yrkesinriktad utbild-
ning i gymnasieskolan har enligt på förfrå härom något oli-svar an- -ka tyngd unktenFör tio nämnderna hade syftet kopp-en rämstaav enling till arbetsplatsförlagdautbildningen. dessatta attav menarförstadet i hand gäller f uppfattningatt i vilken utsträckningen omarbetsmarknaden klarar arbetsplatsförläggningen. För dessaen avnämnder syftet det härigenomär underlagatt för kommande beslut.gesEn det viktigasteatt hur arbetsplatsforlággning-är attannan menar sekan höja utbildningsnivån. För nämnd handlar deten att prövaen omskolför och arbetsplatsförlagd utbildning i samverkanen mot ett ut-bildningsmål bättre dagens krav på yrkesinriktadmotsom ut-svararbildnin Slutligen nämnd avsiktenatt arbets-är att prövamenar en.platsför agd utbildning i med varierande befolknings-orter och nä-ringsstruktur.

Fem länsskolnämnder forsöksverksamheten främst inled-ser som en
ninitill modernisering den yrkesinriktade utbildningen ien av gymna-sies olan. En nämnd del i detta höjaatt för lä-är att statusenmenar enoch elever. Ytterligare nämnd det handlar fåattrare atten anser om er-farenhet huruvida skolan och arbetslivet kanav gemensamt omsättaOGY-utredningens teorier. En nämnd sammanfattar sin så, syf-attsynforsöksverksamhetenmedtet modernisera den yrkesinriktadeär att ut-bildningen den verklighetsanpassad,att göra flexibel ochgenom merhöja dess teoretiska kvalitet.

En nämnd framhåller avsikten med forsöksverksamhetenatt knappast
vi skall haär att treårig rkesutbildning hur den skallse utanom en seViktiga frågor fåut. besvara i forsöksverksamhetenatt deutövere -arbetsplatsforläggningen utbildningen hur elever medsom avser ärav -svårigheter hand. Enligttas nämnd måste syftet med försöks-om enverksamheten så allsidigt miäligtfåatt effekternavara prövasom avden organisatoriskamodell gäller bl.a.prövas gymnasie-när etsom enskola alla, ökade kontakter medör närin slivet, lärarlagsarbete, ökadenärininslag allmänna och höjdämnen karaktärsäm-av

Ytterli nämnder fasta påtre just den sistnämndatar aspek-nena. såledesare
De samverkanten. mellan allmänna och yrkesinriktadeser äm-eller eleverna på de yrkesinriktadeatt studievägarna fördjupadenen ge

kunskaper i samliga dessa syfte. Enämnen dessa nämnderettsom avbetonar avsikten bredda och fördjupaatt elevernas kunskaper fär-och
digheter för på så underlätta derasatt verksamhetsätt efter skoltidens
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be-elevernanämnden,enligtsammanhanget attdelmål islut. Ett är, ge
förhörighet högskolan.

perspektiv,syftet brettidet främstaockså ettnänmd,En serannan som fun ihuvudprincipernahuravsikten attatt är pröva erarmenar kursplanerna,modulindelade etfråga deiverkligheten, nyat.ex. om arbetsplats-denurvalsinstrumentochbetygssystemet somgenere -,- utbildningskom-behovhandledarsystemet,förlagda utbildningen, av tillförläggaskanutbildningenvilka delarför lärare,plettering somav lärarrekrytering. Ettochför utrustningkostnaderarbetsplatser, avpar
detnämndnämnder. Förandra är ettaspekter berörsdessa även enav modulinrik-delmålnämnderfyra andramål och att prövasåledes ettett

realis-påsyfteframhållernämnd ettatttade kursplaner. En ett vara
kostnadernakommunalalandstingskommunaladeklaratiskt sätt ut

försöksverksamheten.för

villforsöksverksamhetenmedsyftenaformuleradede centraltFörutom
förutsättningarnalokaladebetydelsenframhållanämnd att testaaven bliprofilering kanregionalochlokalförsöket. Nämndeni attmenar en cker detEnyrkesutbildningen.framtida uttrför denavgörande annan

skiftandehuvudmänsolika orutsätt-handlarså, det att prövaatt om enskild kom-varjeavsiktEn tredje att testaningar. äratt omenmenar arbetsplatsför-organisationenochadministrationenklarar avmun av
utbildning.läggningen av

försöksverksamhetenhuvudsyftet medlänsskolnämnderTvå meraser inom lä-nämndförhandlar dåDet attutifrån länets perspektiv. omen erfa-få bredföralla linjerågenomföra försöksverksamheten attnet en
198788ositioneniföljamöjligheternarenhet sägsatt prova somav beträffandealltdå framochkursplanerna;de framtagna ör102 samt

allafte iutbildningen. En attarbetsplatsförlagda ettden annan ser s
försökspe-få möjlighetskallalla skolor attoch helstkommuner erun

utbildningsväg.någonrioden pröva

Skolhuvudmännen4.4

intresseanmälningar 1988,skolhuvudmännensgenomgångEn somav syften ellerderasbildföljandeskolhuvudmän20kom att avgeravse sade ingetdessaNiointresseanmälningarna.medambitioner omav hänvisade tillforsöksverksamheten,med ivarför de önskade trevara fyra hän-ochbudgetpropositionårsplatser i 1988skrivningen 0005om med hem-skolhuvudmännentillskrivelselänsskolnâmndensvisade till
hänvisadesintresseanmälningarfemintresseanmälningar. Iställan om tillnäringslivet ätill ortens stor-näringslivets krav,allmänt till orten,
intressean-Iden socialainomtill eller till lägetlek eller torn. sexse viktenhandladeaspekter Dessakvalitativamålningar to avomupp.s godstabil ochen ut-ick fullgod yrkeskompetens,eleverna attatt ge ielevernautbildningen,sökte tillnu attför de eleverbildning som förlagd tillarbetsteknikfå iskulle undervisningutsträckningstörre ar-

duktigt ochfannspå lärarsidanoch detutanför skolanbetsplats att po-
utvecklingsarbete.med iviljaförstod värdetfolksitivt att varaavsom högskolestudier.behörighet förelevernashuvudmänEtt omnämnerpar
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Fyra skolhuvudmän också det handlartar utvecklingsarbeteattupp omför förnyelse gymnasieskolan. En dessa det viktigtattav ärav menarförbereda nasieskolanatt och näringsliveti kommunen på de före-
stående förän ringarna den treåriga yrkesförberedande utbildning-sominnebär. En det viktigt kommaatt igån för-är meden attannan menarsöksverksamhet på bred front för såväl eleversatt etslivetsmöta som arefterfrågan på treårig yrkesutbildning. En huvudman framhåller att
kommunen har budgeterat medel för försök, har lokaler och verksamenarbetsgrupp med från industrin ochrepresentanter gymnasieskolan.

Två skolhuvudmân kombinerar sin intresseanmälan med att ange re-servationer eller betänkligheter. Båda dessa huvudmän tveksammaâr
den forcerademot försöksverksamheten.starten Den räknarav enedessutom rad frågor behöver klarläggas innan definitivupp en somställning Den andre framhållertas. Skolstyrelsen torde kommaatt attställa sig bakom rektors yttrande under förutsättning kostnadernaatt

kan hålla inom budgeterade for gymnasieskolan. fram-Dettaramarhålls ba grund kommunfullmäktigemot kraftfulltatt hade givit tillavkänna det inte skulle kommaatt bli några tilläggsanslag.att

4.5 Yrkesnämnderna motsvarande

Yrkesnämnderna motsvarande har i början hösten efter för-1989,avfrågan härom, givit sin å vad enligt deras mening, detsyn ärsom,främsta syftet med försöksver samheten. Tolv de 20 demav av som re-dovisat sin uppfattning i detta avseende har uppgivit syftet helt el-att -ler delvis hur arbetslivet klararär att den arbetsse ut--bildningen, på olika företagsatt möjligheter medverka i yrkesut-attsebildningen eller utveckla samverkanatt mellan skola och arbetslivföre-
Pransportfackenstag. Yrkes- och Arbetsmiljönämnd huvudsyf-ser somfå uppfattningte att främst hur den arbetsplatsförlagda utbien omningen fungerar i bransch med övervägande små företa Lands-en .tingsförbundet konstaterar härvid landstingens två utbildningaratt

har helt olika förutsättningar frågai arbetsplatsförläggning. Hälso-omoch sjukvården har lån erfarenhet. Det blir komplicerat vis-är attsomelever har praktik andra har arbetsplatsförlagdsa utbildning. Dettaocenligt förbundet,gör, det vårdens synvinkelatt angeläget be-är atturförsöksperioden.gränsa Eleverna på naturbrukslinjen skall däremot ha
alrbetsplatsförlagdutbildning på arbetsplatser med ringa erfarenhet av
e ever.

Enligt fem yrkesnämnders mening huvudsyftet eller delsyfteär iett attolika avseenden få erfarenhet hur kursplanerna fungerar. VVS-FöravBranschens Yrkesnämnds del knyts det intresset, eftersomstörsta ar-betsplatsförlagd utbildnin inte någon nyhet för branschen,är till hur
skolan klarar de tekni inslageti utbildningen.nya
Landstingsförbundet Jordbrukets, Skogsbruketssamt och Trâdgårdsnä-
ringens Yrkesnâmnder avsikt med försöksverksamhetenser attsom enuppfattning ekonomiska konsekvenser den treårigaen utbild-om av
ningen.

Lantbrukets, Skogsbrukets och Trädgårdsnärin YrkesnämnderensLackerarnassamt Yrkesnámnd fäster avseende vi elevintresset för för-
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handlardelnämndernasde förstnämndaFörsöksutbildningama. tre
elevin-uppfattning, förutomfådet viktigtdärviddet attatt, är omenom flyt-åockså elevernastill utbildningen,för söka atttresset att synom

modultillval lgodosett.få variant- ochforskolormellan attta gren-, pådet handlarocksåyrkesnämnd attattLackerarnas se omommenar Träd-ochSkogsbruketsLantbrukets,Enligtlinjestrukturen rätt.är
gäller det ocksåuipfattningYrkesnämnders attårdsnäringens se

innehochuppläggningmed naturbru slinjensnackdelarochor-
mål.yrkesmässigauppställdatanke påmed

hand-det främstElfacketsochyrkesnämnder Handelns attTvå menar
Ytterliyrkesutbildningen.eller förbättra trevitaliseralar att areom oindu-och TeVerkstadsindustrinsmotsvarandeyrkesnämnder -- branschensar-utifrånhelt eller delvissyftetdetstrins ytterstaser -- del-Yrkesnämnds delTekoindustrinsektiv. ettFör ärbetslivets pers denutbildning sånuvarande tvååriga motföränsyfte attatt svararra RiksförbundVattenbrukarnasutbildade.behovbranschens menarav

underlag forfå fram vat-handlar ermanentdet ettattatt meraenom behovfor näringens komman ut-tenbruksutbildning, anpassad ave
YrkesnänmndVerkstadsindustrins attbildningsmöjligheter. menar

yrkes-syftar till fåforsöksverksamheteninomprövningen tterst att en
ochmiljökravefattningar,harutbildning motanpassats nyanyasom

arbetsinnehåll i arbetslivet.nyttett

forsöksverksamhetenhuvudsyftet medYrkesnämndenKommunala ser framsigfrihetutvecklingsfrihet och fålokalfå attattatt provavara ochsyftet kortYrkesnämnds delMåleribranschensfel. För ärfå göra
erfarenheter.skaffaattgott
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Bilaga 4

Tidsaspekten6 i

6.3.5 Konsekvenser för yrkesnåmndernas motsvarande- del

De yrkesnâmnder motsvarande inböds SO till överläggningarsom avfor samråd kring 1988 ocheller 1989 års imensionerin och okalise-s-ringsbeslut har tillfrågats hur den tid stod till for ogande for SOssomberednin arbete infor nämnda beslut påverkade yrkesnämndernas
handlan Svaren på denna fråga följande bild.e. ger
Två rkesnâmnder Elfackets och Tráindustrins 1988 1989var resp.- -väl orberedda. Elfackets Centrala Yrkesnâmnd hade beredskapen ge-eget försök med treårigett yrkesinriktad utbildningnom i två kom-

Trâindustrins Yrkesnämnd plevde ingen tidspress.muner. Tekoindu-uppfattningustrins Yrkesnâmnd hade klar dimensionering och lo-en omkalisering forsöksverksamheten 1988. Den korta tid stod tillav somfogande hade därför inte någon avgörande betydelse. Vid VVS-Bransch-
Yrkesnämnd, första gången hade överläggningar SOens med kringsom3-årig yrkesinriktad utbildning 1987 då SUG-försöket, har en avnämndens tjänstemän med hänsyn till den korta tid stått till for-som-fogande arbetat heltid med forsöksverksamheten. Mâleribranschens-Yrkesnämnds handlande påverkades inget speciellt 1989 den tidavstod till förfogande. Tidsbristen påverkade inte hellersom Byggnadsin-

dustrinsYrkesnämnds handlande.

För Lantbrukets, Skogsbrukets och Trädgårdsnäringens Yrkesnämnder
har tidsEressensåväl 1988 1989 medfört yrkesnämndenatt inte harsomfått vård tid foröns beredningsarbetet. Vattenbrukarnas Riksförbund
kunde inte heller de aktuella åren, på grund tidspress, internbearbe-avbesluten påta skulle hasätt varit önskvärt. Behandlingen isom Han-delns Yrkesnåmnd blev mycket tids ressad 1989. För Lackerarnas Yr-kesnänmd år in tid beredningsarbete i frågorgavs orsamma en röran-de dimensionerings- och loka iseringsbeslut. Nämnden fick själv till SOpåpeka nödvändigheten samråd.av
Den korta handläggningstiden forsvårade-omöjliggiorde for1988Landstingsförbundet fortlöpande informationsutbyteett med landsting-

Livsmedelsbranschernas Utbildningsorgan ficken. på grund den kor-avtiden inteta kontakterutrymme medatt ta lokala yrkesrådsrepre-t.ex.
vilket utbildningsorganetsentanter, hade varit önskvärt. Yrkes-ansernämnden for Fabriksindustrin hann kunde, tidsskäl, inte nog-göraavsonderingar i erforderlig omfattning. Kommunalagranna Yrkesnämn-

Centralaoch Yrkesnärnnden Byggnadsplåt upplevdeen beredningsti-
den alltför kort.som
Verkstadsindustrins Yrkesnâmnd konstaterar bättre framför-att enhållning hade bättre beslutsunderlag.gett Transportfackens Yrkes- och
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SÖ ingstid.handlägkortfickArbetsmiljönâmnd extremtattmenar medinledningsvis, etetlitemycketYrkesnámnden visste samarmen
SO fungerade utmärkt.

beslu-detframhållerYrkesnâmnd attMetallindustrinsStål- och sena
påfrestningarmycketinnebarförsöksstart storaförening med tidigitet all-framhållerYrkesnämndenintressenter.yrkesutbildningensför

harförutsättningarnalokaliseringsbeslut,fråga års atti 1988mänt, om rele-kanknautvärdering past sågasexceptionellavarit så att varaen yrkesutbild-ormeringförochförsöksverksamhetenförvant aven re arbetsmark-mellankunde tecknasavtaltidpunkt, dåDenningen. sena förförutsättningarnanämndenpåverkade enligt1989,nadens parter
försöksverksamhe-förlokaliseringårs198990 samtberedningen av Yr-TrädgårdsnäringensochSkogsbruketsLantbrukets,sådan.ten som iolyckligaåsikt,enligt deraspå det,del tryckaför sinkesnâmnder vill

väsentliga eko-deloch med bl.a.tidspressförsök under storatt starta en Yrkesnämndernaoreglerade.ännufrågor bidragsnaturnomiska av utbildningsut-tillbl.a.framförde denochfattningen,den även,hade up till Ris-1989.borde uppskjutasförsökenochskottet startenatt av såemellertidföreföllförsöketallsimedkommadå inte kunnaken att
hösten 1988.komyrkesnåmndema startatt accepteraattstor
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Bilaga 5

Tillgänglig7 information vid beslut om
försöksverksamhetenstart 1988av

7.1 I avseenden omfattas direktiven försom av
utvärderingen

7.1.2 På riksnivån inför beslut

I propositionen 198788102 s. 25 arbetsmarknadenssägs att be-arterdömer arbetslivet helhet i riketatt bör kunna tillhanda ålla till-somräckligt med platser för arbetsplatsförlagd utbildning. Där framhålls vi-
dare konkurrens mellan olika praktikformeratt och det lokala närings-
livets inriktning dock på vissa håll kan medföra svårigheter att garan-elevernatera tillfredsställande utbildning företagen.i De lokala för-en
utsättnin vid arbetsplatsförläggning utbildning kan, enligt fo-arna avredragan s. 15 variera inom landet. Dessutom redovisas utbild-en, attningsdepartementet hösten 1986 tillsammans med lânsskolnämnderna
och kommunerna Gävlebori och Västerbottens län orde under-ensökning tillgången på utbi dningsplatser i arbetslivet. Dennaav genom-fördes med anledning remissönskemål bl.a.av om en noggrannare un-dersökning arbetslivets möjligheter elever arbetsplats-att ta emotav lförlagd utbildning. Inventeringen betydligt ljusare bildgav änen re-missinstanserna hade förmodat. Enligt de båda inventeringarna skulle
tillräckligt många utbildningsplatser finnas i arbetslivet. Förutsätt-
ningarna varierade emellertid kommunerna emellan. Hur tillgången
på platser skulle kunna påverkas skiftande konjunkturlägen berör-avdes inte i detta sammanhan Så inte heller falleti det avsnitt ivar pro-positionen s. handlade15 vad utvärderingen borde omfatta.som omDäremot just denna aspekt, vilken OGYär förslagi sina berörde i ettantal sammanhang SOU 19862 141, det.ex. skall utvär-s. aven somderasi forsöksverksamheten s. 11.

Det ankommer på S0 vilkaatt de moduleravgöra ingår i deav somkursplaner, verket fastställer, får arbetsplatsförläggas. SO harsom somi sitt arbete med kursplanerna giort erfarenheten benägenheten iattkursplanegrupperna från branschernas sida medge moduler iatt attkursplanerna arbetsplatsförlâggs inom branscherär medstörre många
företag inom branscherstora med mångaän företag.små

Vilka effekter förlängd utbildning skulle få på rekryteringen eleveren avtill yrkesinriktad utbildning kunde knappast någon ha säker uppfatt-enning Den erfarenringa detta avseende 500-försöket, vilketom. somstartade läsåret 198788, kunde ha knappast till fyllest.gett Det ärvardärför lo skt detta de frågoratt skall utvärderasär i försöks-en av somverksam eten.
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förläggningSOU tidigare och aktuellOGY redovisade 19862 49-52s. denUtredningen visade därvidyrkesutbildning till arbetsplats. attav
form praktik,arbetsplatsförlagda utbildningen i nasieskolan i av

foretagsskolorgymnasial lär ingsutbildning ochinbyggd utbildning,
det totala antalet elevveckor imotsvarade 6läsåret 198384 %ca av

Såväl OGY SOU föredragan-gymnasieskolan. 19862 135t.ex. soms.
skillna-underströk indirektden propositionen 198788102 t.ex. 23i s.

arbetsplatsför-avseddamellan avsikten med praktik och med denden
framhölls således den arbets-lagda utbildnin I propositionen atten.

ildnin direkt motsvarighet till den i hu-platsförlagda ut utgör enen
kursplanestyrtskoltörlagda ildningen. Innehålletvudsak ut är men

detaljer till den utbildande arbetsplatsensmåste i sina norma-anpassas
verksamhet. Utbildningsutskottet betonade UbU 19878831 17la s.

arbetsplatsförlagda får arbe-inslagen inte betraktas sigdeatt vare som
OGY gickpraktik utbildning i linjens karaktärsämne.eller utante som

vilka och kunskaper elevernatillägnar iockså in på värderingar sig mo-
förlagda arbetsplats. Såväl OGYs förslagmenti utbildningen till i som

och därmed i riksdagsbeslutet läggsi propositionen 198788102 sam-
framtidavikt vid den yrkesutbildningens kvalitet. Ettstormantaget av

syften anfördes utbildningsutskottetde UbU 19878831 11av s.som
försöksverksamhetenmed strukturera dels i fullskaleförsök, delsatt

försök ritt försökskommuneri s. 12ett uts nätmer av var, som
få attning den arbetsplatsförlagda utbildningensnämnts, att en upp om

offentligaden utfrågningen i utbildningsutskottet denkvalitet. I 12 ap-
betraktade utbildnin utbildningsut-ril dåvarande ministern1988

utskrift det ullkomligt uteslutetskottets 1988-04-18 4 att ut-s. som
skulle så, det efterredningen och remissinstanserna ha misstagit sig att

fö-försöksverksamheten visar sig den treåriga utbildningen nuatt som
vida överlägsen tvååriga har.reslås inte den viär som nu

omfattande erfarenhet praktiskMed den arbetslivsorienteringav
praktisk yrkesorientering praktik och inbyggd utbildningprao, pryo,

finns det svenska skolväsendet torde samtliga nivåer skolsyste-i isom
eller mindre ingående information be-ha arbetsplatsernasmet ommer

redskap ställa med utbildade handledare. En helt enig remiss-att upp
slöt OGYs hand-opinion 198788102 bakom förslagprop. 75 oms. upp Åsikternaarbetsplatsförlagdaden utbildningen. gick emellertidledare i

gällde dels å utbildninisär det vilka krav skulle ställas pånär som
handledama, dels hur mycket tid kan el vill härför.avsättaenne er

utskottet underströk UbUUtbildnin 19878831 28 viktens. av en
omsorgsfu handledarutbildning.l Utskottet erinrade vidare detattom

erfarenhetpå gymnasieorter finns lång praktik ochmånga inbyggdav
under skolans överinseende och samverkanutbildning mellanatt gym-

och företag samhällsinstitutionernasieskolan inte någotsamt nytt.är
Försöksverksamheten med utveckling yrkesutbildningen iav gymna-
sieskolan och de kursplanerna kommer tillämpas kräverattnya som

framhöll utskottet, utbildningsinsatser handledarområdet.dock, pånya

mellan och kommer, den uppläggningSamarbetet arbetslivet skolan med
försöksverksamheten har, rad aspekter. handlarDetatt t.ex.rymma en

anskaffnin platser för arbetsplatsförlagd utbildning lokalaochavom
överenskomme i vilken utsträckning de moduler kursplanernaiser om

får arbetsplatslörläggas förlä OGYs be-skall till arbetsplats. Igassom
tänkande SOU rkesutbildning-19862 ovisningengavs genom re av

efter gymnasierefonnenär i skola och på arbetsp in-15 43-64s.atsen
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möjligheteravseenden bedömaväsentliga dålä-formation i attgavsom skola ochsamverkan mellan arbetsliv. deI remissyn-frågaiget om ropositioneni l98788zl02 pekas påredovisas s. 63punkter attsom förbättras samspeletförhållanden be mellan arbetslivetantal överett
yrkesrådens ställning och funktion.skolan. Detta Detoch t.ex.rör sam-

förutsätterförsöksverksamheten givetvis exklusivtarbete i såärsom skallavseende ske på det ochdet i varje på de villkormåtta sättatt sombeslut innebär. Detta de lokala yrkesrâden,statsmakternas vil-rör t.ex.
roll samarbetet.central i Föredragandenka tilldelas uttalade ien pro-198788102 64 å det lokala planet,positionen s. särskiltatt inom för-

måste yrkesrsöksverksamheten, den snabbt utvecklas till viktiga in-
fånga och bearbetaför signaler och verka rådgi-attstrument upp somSkolstyrelsen.tillvande organ

ÖGY utförligtredovisade i sin delrapportDs U 19859 Avtal om ar-latsförlagd utbildning den aktuebets situationen i fråga avtala om omdningsfrågor. I nämnda utfrågningutbi i utbildningsutskottetovan
framhölls från LOs sida utbildningsutskottets utskriftatt 1988-04-18

branschparterna, dvs. LOs27 förbund och deras i dagmotparter,s.
utbildningsavtalhar täcker de flestaallra dagens gymnasieut-som av

med yrkesutbildning.bildningar

Omfattningen kostnader för forsöksverksamhetenstatens bör haav va-rit känd i drag vid beslutstillfâllet. Detta dåstora statsbi-staten genomdragsregleringen fastställer vad skall betalas med statliga medel.som
Det emellertid inte möjligt förutse hur del utbildningenatt stor ivar avde olika årskurserna i realiteten skulle komma arbetsplatsför-attsom
lâggas. Detta emellertid mindre betydelse iär det avseendet attav er-tillsättningen arbetslivet timma och elev vid arbetsplatsförlâgg-perungefärning storleksordningär kostnaden för lärareav samma somskulle Det betydelse behovetär större utrustning i sko-vara. av om avlorna beaktas.

ÖGYsEn samhällsekonomisk kostnadsintäktskalkyl huvudförslagavgenomfördes inom utbildningsdepartementeti samarbete med national-
ekgrgoiniskainstitutionen vid universitetet Stockholmi prop. 198788

i10 4..
frågaI skolhuvudmännens kostnader framhölls i propositionen s.om

80 i likhet med OGYvad föreslagit,att, kostnadsneutralitet efter-varstrâvansvärd. Föredraganden konstaterade emellertid det för eatt vaskolhuvudman inte möjli detta, eftersomatt dengarantera totavar akostnadsbilden inte kan lickas förrän kursplaner för olikaöver yrkes-
områden kända och kan omsättasär personal-, lokal- och utrustnings-
behov. denI nämnda Utfrågningeni utbildningsutskottet utbildnings-
utskottets utskrift framhö39 från Svenska kommunförbundets si-s.
da det i dag inte är möjligt medatt någon absolut exakthet bedöma
vad de kommunala kostnaderna för genomföra denna reform kom-att

bli. Bl.a. det skälet hade förbundetatt tyckt detta successivaattmer av
genomförande kunde rimligt. Detta innebär indirekt det inteattvara
heller kunde möjligt överblicka kostnader föratt statsbi-statensvara
drag for utrustning. GY beräknade de kostnadsforändringar ut-somredningens förslag skulle kunna komma medföra för huvudmännenatt
SOU 19862 244-247. Utredningen konstaterade därvids. samman-fattningsvis förslagen till åtgärder kundeatt inrymmas i förramenskolhuvudmännensnuvarandekostnadsåtaganden.
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ri-arbetslivet såväl denförkostnadsförändringarnaOGY beräknade
ochårskurserna 2 vifråga 1sektorn ioffentligadenvata enomsom utbild-respektive 20 %motsvarande 10 %arbetsplatsforläggning av

tillkommandederedovisadesberäkningEn247-249. ävenningen s. av
därvidUtredningen utgickutbildningsår.for tredjekostnaderna ett

arbetsplatsför-för dekostnadersvarade för samtligafrån arbetslivetatt
vik-givetvisberäkningarutbildningen. Dessa ettlagda delarna varav medi ochförsöksverksamhetenbeslutetunderlag vid säger,tigt menav elevtimmafår statsbidragriksdagsbeslutetarbetslivet enligtatt ar-per

kostnader kanarbetslivetsvilkautbildning, ingetbetsplatsförlagd om
försöksverksamheten.bli ikomma att

och initialtlänsnivån inför ställningstagandenPå7.1.3

7.1.3 iinledningsvis i avsnittet rapportenbakgrundMot den angessom länsskolnämndernautsträckningi vilkenbelysninghär anseravges en försöksverksamhe-tilltänktadenerforderlig informationde fickatt om
främst frågaoch dåfrån central nivåten om

försöksverk-finnas iskulle kommavilkautbildningsvägar attsom- samheten,
innehåll,kursplaner- be-arbetslivetsutbildningarbetsplatsförläggning omförplatser av- med platser,ställaredskap att upp

kostnader,behov ochutrustning- kostnadertillgång ochläromedel behov, samt- statsbidrag.ekonomiska frågori övrigt t.ex.-
informa-på denlänsskolnämnder harflertaletallmännaDen syn som central kanfick från nivådeförsöksverksamhetention sam-somom tillfredsställandeinformationen imanfattas så, settstortatt omvar

Söderman-flera nämnderpressade tidsplanen. Enligtdenbeaktarman emellertiddenJämtlands länVästmanlands ochHallands,lands, var
ofullständig. Enfann denVärmlandLänsskolnämnden iknapphändig.

Västmanlands länNämndenofta tvetydig. idennämnd betecknar som tillför någotsjälv hainformationoch söka attfick improvisera att ge
önskadedem veta mera.som

förinformation komallnämndernaenighet blandråderDet attstor om i riks-ställningstagandenadenämnd ocksåNågon attsent. senamenar otillforlitlig.informationen kundemedfördedagen dessutom att vara
infor läsåretsålän situationenAlvsborgsLänsskolnämnden i attser fåförsöket skullefor forall informationkom198889 sent attnästan en

lyckad start.

med beslut i decemberseptemberproposition inämndEn attmenar en försöksverksamhetförtidpunkterrimligaegentligen senasteär somen
planeringstidenrimligaåret därpå. Den minsta ärskall höstenstarta

halvår.ett

treårig yrkes-innebördeninformationnämnder denFlera av enomser anledninglämnades medföljde ochinriktad utbildning avsomsom i VästerbottensLänsskolnämndengrundläggande.förslagOGYs som varit,informationsavseende har attdet viktiga isåledeslän attmenar
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SOUbehärskadeden tidiga diskussionen,följt med ihandläggarna
remissyttrandena och deltogidell98788zl02,och19862-3 tog avprop. forsöksverksamheten.diskussionerna kring

till 1988 årsforsöksverksamheten i bilagaframhölls 10Vad omsom forlänsskol-informationviktiggivetvisbudgetproposition ävenvar en SOövrigtundantag det inågot enstakanämnderna. Med varvar som
central nivå.informationskälla påhuvudsakligalänsskolnämndernas

arbetsmarknadenskommunforbunden,bådaInformationen från det.ex.
mindre roll. Detspelade tydligenbranschorganisationernaochparter en
länsskolnämn-det, enligtfanns undantag. I andra handemellertid var

informeradekommunförbundetSvenskaden Värmlands lân,i omsom
OrebroNämnden ifor huvudmännen.ekonomiska konsekvenserdelen Svenska kommun-vidbra informationlän upplevde mycketatt gavsen

konferenserforbundets regionala 1988.

information frånforsta hand sinSkaraborgs fick nämnden iI län
infor-länsskolnämnd framhållerSammabranschorganisationerna. att

utbildning,arbetsplatsforlagdkursplaneinnehåll,mation samver-om inforfungerat bästläromedel harutrustning ochkan skola-arbetsliv,
anläggningsteknisk linje ochochtreårig bygg-fullskaleforsök med

nämnden,omvårdnadslinjen. Härforsöksverksamheten med är, menar
länsskol-Enligtuppskattning.värda allde fackliga organisationerna

Yrkesnämndorde ByggnadsindustrinsJämtlands lännämnden i en
treårigfråga försöket medinformationsinsats iutomordentligt fin om

Gotlandslänsskolnämndenlinje. Enligt ibygg- och anläggningsteknisk
SkogsbruketsYrkesnämnd ochfrån Lantbruketslän informationenvar såväl vad gäller de framtag-innehållsrik,Yrkesnämnd mycket bra och

erfarenheter.ochbranschsynpunkterläroplanerna somna
informationfor denhuvudsak fyra olikaNámnderna i vägar somanger

fick SO.de från

SÖs foranslagsframställningskriftlig information,Dels t.ex. genom
den januariS0s skrivelse till nämnderna 11budgetåret och198889 .1988,

S0s direktionchefskonferens med huvudsakinformation vid idels en planeringskonferen-vidlänsskolinspektörerna deltagare ochoch som
gymnasieutbildning ochavdelningarna formed företrädare for vux-ser for frivilliglänsskolnämndernaSO ansvariga videnutbildning vid samt

utbildning deltagare,som
SÖ nämndernamellan ochdeltagande samverkansgrupperidelllsgenom

oc
SÖs läroplansarbete.dels information medverkan igenom

planerings-information erhölls vidHärvid framstår dendet somsom om
vuxenutbildnin ochkonferenser for gymnasieutbildning och genom

betydelseful Enligtdeltagande i läroplansgrupperna mest envar .deltagande vi-sistnämndanämnd informationen erhölls vidspreds som
dare underhandskontakter.genom

formerNämndernas information i dessavärdering den va-gavssomav
information kundeMissnöjet delar denmedär stort ges;rierar. somav
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gällde. sist-for villkor Detsamtidig förståelse dedetta dock med som
länsskolnämnden i Ble-Såledespå olikanämnda uttrycks sätt. menar

fattade,riksdagsbeslutmed hänsyn till inkinge län attatt varsvävanåeaman, SQ,frånbesked komfullt godkänt for demåste sätta som
SOLänsskolnämnden Hallands länkommunforbund m.fl. i attmenar

omölighar varitfor informationen. Detlastas deninte kan en Enligtsena
bedömning.Kalmar länuppgift. Länsskolnämnden i ör samma

informationen bralän har sköttlänsskolnämnden i Jämtlands ut-
Länsskol-tidsforhållanden och andra omständigheter.rådandeifrån

sammanfattningar,län framhållernämnden Västerbottens eventu-i att
kontinuerligt påförmedladesforändringstankar och policytankarella

planeringskonferenserna. Dettaförtjänstfullt SO, främst vidsättett av
framhålls det, nämndenhade, stor nytta av.

skulleinformationLänsskolnämnderna hade vilka studievägarom som
1988forsöksverksamheten läsåret 198889finnas ikomma att genom

denSOs skrivelse till nämnderna 11budgetproposition ochårs genom
el-emellertid informationenvissa fall upplevdesjanuari 1988. l vagsom

ler otillfredsställande.

ordalaglänsskolnämnderna beskriver varierandefjärdedelar iTre av
tillfredsställelse medvarierande tyngdpunkter sin bristandemedoch

nämnderna och till skolhuvudmännen kurspla-informationen till om
Kursplaneforslag erhölls, underlättade beredningen, mensomnerna. Jönköpingsslutbehandlade uppstod problemendå de inte senarevar

frågavårdlinjen. Missnöjet med informationen igälldelän. Detta t.ex.
kursplanerna i övriavserom otillfredsställande,dålig eller högstdenatt var- konkreta in-otillfredsställande i fråga kursplanernasguden omvar-

ne , fråga struktur och inne-otillfredsställande i linjernasdenñåñtt omvar
beslut kurspla-på sig och avsaknadenäursplanerlät väntaatt av om-

ner oc oklarheterfärdiga och kursplaneravsaknaden tim- samtatt omav- oftafor bedömning elevermodulinnehåll, reglermoduler och m.m.avav
varitbefattningshavare i situation där det kan hanämndensställde en

besked.lämnasvårt att
Örebro självfallet det löpan-län detLänsskolnämnden i att attärmenar

har försvårat möjligheternafram kursplanernade arbetet med attatt ta
dningarna.helhetsbild de utbifå av nyaen

for kommunernaeffekterna skolväsendet ilänsskolnämnder berörSex
7.1.4.information kursplanerna avsnittetsebristen på omav

fall de åsikter häromi de uttrycktLänsskolnämnderna separat,är,
forkominformationen behov utrustning sent.attöverens om avom den välden tillfredsställandelänNämnden i Kalmar näratt varmenar
län, nöd-framforhållnin nämnden i Uppsalakom. bättreEn är, menar

Kopparbergsresultat skall ållas. Länsskolnämnden ibravändig erom på håll behovanalys borde ha orts centraltlän att av nyavanser en Östergötlands länLänsskolnâmnden ikompletterande utrustning.och
den kom,läromedel,informationen utrustning ochpåpekar näratt om

deltog försöket och intedirekt till de skolor och lärare igick genomsom
länsskolnämnden.tilleller
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uttalar explicit denna fråga,sig ilänsskolnämnder,Samtliga ärsom
statsbidragsvillkor och ekonomiskainformationenattöverens omom otillfredsställande och kom all-för skolhuvudmännenkonsekvenser var

ytterligare i avsnittetberörs 7.1.4.för Dettadeles sent.

Jönköpings län erhölls ingen informationlänsskolnämnden iEnligt om
utbildning falllokaler för tvåårig i vissa skulle otill-befintligaatt vara

försöksverksamheten.förräckliga

Uppsala län konstaterar det alltså mycketLänsskolnämnden i iatt ett
känt vilken utrustning och inte heller vilken lärar-skede intesent var

skulle erfordras. Analysen tillgång till arbetsplatserkompetens som av
utelämnades därför fall.arbetsplatsförlagd utbildning i flertalet Detför

underlag för etablera kontakter gällande detaljeradfanns inget att en
kring försöksskolornaplaneringsnivå. De liggande företagen har därför,

nämnden, i blivit för dåli informeradeenli vad ochstort om som var
har också endasti antagsfallgång. De deltagiti planeringsar-är unp

betet. .
Länsskolnâmnden i Kristianstads län tackar sin lokalkánnedom för att

kundenämnden initiativ och många gånger löste frågor pâ läns-ta egna
det fannsnivå centrala direktiv. Detta till fick emellertidutan att trots

arbetsplatsförlagdfrågor utbildning och kontakter med näringsli-som
högsta prioritet initialskedet. eftersominte Detta utrustning, läro-vet

medel, lärartill ång och undervisningens planering vållade kommuner-
be början.de istörstana ymren

ÖstergötlandsNämnden i län erinrar konflikten mellan Verk-attom
stadsföreningen och Metallindustriarbetareförbundet tillställt stora
problem vad gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen. Under lången
tid låg planeringen fortsattevissa håll. Andra ochplaneringennere
räknade med det skul ordna sig till sist. Länsskolnämnden i Alvs-att e
borgs län vittnar förhandlingarnade låsta praktisktinnebaratt attom

ingen arbetsplatsförlagd utbildning kom till fall harstånd. I bästataget
någon miljöpraktik Enda undantaget härvidlagsorts arrangerats. är
omvårdnadslinjen;

Lânsskolnämnden Östergötlandsi län framhåller frå bety-att enSkullea avdelse initialt varaktigheten försöksuerksamheten. försöks-var av
verksamheten begränsas tid elleri handlade det rulla inattom en re-form frågaDenna nämnden, för informa-betydelsestorvar, menar av

tilltionen såväl kommunala beslutsfattare elever. De beskedsom som
härvidlag också i budgetpropositionen upplevdes, framhållergavs - -nämnden, oklara.som

Länsskolnämnden i Uppsala län sammanfattar informationsläget så att
enerellt har iakttagits informationen företagtill låg på allt-sett att en
örlllågâllVå,under det informationen till skolväsendet tillfreds-att var

stá an e.
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ochintresseanmälningarskolhuvudmânnensVid7.1.4
initialt

i länetdiskussionerinitieradelânsskolnânmderSå samtligagott som betânkanden. DettaOGYsanledningmedunder ocheller 19871986 av före-skolchefskonferenser. Detskolledar- ochflertalet fall vidskedde i
nämnd in-Någoninformerades.skolstyrelseledamöterkom att gaväven
fall orientera-någrasyo-funktionârer. Ilärare ochformation tilläven

länsarbetsnåmnden.länsstyrelsen ochdes även

till kom-1988januariredan den 14Svenska kommunförbundet gick ut
forvaltninochpersonalorganenskolstyrelserna,munstyrelserna, an-

länsskolnâmnochförföreträdaresvariga i kommunerna, parterna erna
budgetpropostionårskring den i 1988till konferensermed inbjudanen l98788zl02.forsöksverksamheten proaviserade propostionen om . landet,helakonferenser, vilka teförstaDen tio sammantaget täcav fullständigfannskonferensVid denna1988.anordnades den 11 enmars 198788propositioneninnehållet isvaradedokumentation, motsom veckorförst någratrycketpropositionen komdetta102; atttrots se-av utbild-dåvarandedeltog alltid antingenkonferenserVid dessanare. utbild-vidchefstjânstemänansvariganågonningsministern eller av vidansvari tjänstemanforsöksverksamhetenforningsdepartementet,

utbildningssi-företrädarekommunförbundet ledandeSvenska örsamt
kommunför-SvenskabedömskonferenserLO och SAF. Dessadan vid av

förbetydelse kommunerna.haft mycketbundet ha stor

föränd-tilltänktadetfick informationyrkesråddel skolor ochEn om mednasieskolanutbildningen iyrkesinriktadeför denringsarbetet
ställ-regeringensriksdagensförslag eller iutgångspunkt OGYsi oc

yrkesnamnderna motsvaran-de centralaåingstagandenockså genom
e.

Yrkes-hädgårdsnäringensochSkogsbruketsSå har Lantbrukets,
aktuella be-utgångspunkt imedskriftlig informationnämnder lämnat

tillverksamhetsområden ochnämndernastill samtliga skolor inomhov
fram till försö-utvecklinOGYzs forslag,Krkesrådsledamöter enomom vidormeradeinerfarenheter. Nämnderna ävensuccessivasamten om lämnadeRiksförbundVattenbrukarnaslärarstudiedagar.flertalett

förkonferenserårligainformation vid såmuntlig och skriftlig gottsom tillfrån 1986 1989,edamöteroch yrkesrådsberörda skolledare, lärare
dimensio-linjestruktur,OGYs förslag ochinlednin vis senare omom 1987882102.propositioneninnebördenokaliserinnering, samt av sedankontinuerliYrkesnämndsindustrinsi ByggnaParterna var ,esinrik-förgymnasieutbildninarbetet för treårigmed i1984, yren informa-gnadsp åtYrkesnâmnden ByCentralatade utbildningar. gav

överläggningarlokalavikonferensercirkulär ochtion samtgenom
med respektive parter.

fortbild-antalredovisade vidYrkesnâmndVerkstadsindustrins stortett
OGY-frå-läget iinstruktörerför skolledare ochningskurser lärare,

för försöks-fyrakonferensgenomförde redan. Nämnden 1987 engan Yrkesnåmnd läm-Handelnselmekanikerutbildning.treårigskolor om gymnasie-ioch läraretill studierektorerinformationnade successivt
den tvåårigaekonomisk linje ochmed uppgifter avseende treårigskolan

ledamöteryrkçsrådenstilldistributions- och kontorslinjen samt genom
CentralaElfacketsinformerar. Avenskrift HYyrkesnâmndens
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Deyrkesrådsledamöter.informeradeTräindustrinsochYrkesnämnd
nämnden.iförstnämnda parternagenom

till-anordnade,LandstingsförbundetochkommunförbundetSvenska skolorfor deinformationskonferensapril 1988SO,med i ensammans vårdlinje3-årigelleromsorgslinjemed 3-årigförsökdelta iskullesom social-forföreträdareförungdomoch samtbarnförgren omomsorger sukvårdsfor-ochlåg,skolordär dessade kommuner,iförvaltningarna verksam-huvudman orlandstingendärlandstingi devaltningarna var
heten.

upplevdelän attStockholmsiskolhuvudmännen genommanFlera av köptiförsöksverksamheten settstortdeltagande ianmälansin om ytterligarevissaundantag,med något att rsäcken. Dei -angav,sen ställningstagande. Des-slutligaföre derasklarlagdavaritborde hagor
sa var

moduler, etc.kursplaner,Timplaner, grenar, aktuellaförundervisningsskyldighetstal ämnenBehörighet och
halvklassintaganordnandetKlasstorlek och av nyanskaffningochkompletteringmodernisering, avförKostnader

undervisningsmaterial
och elevstatusarbetsplatsertillErsättning

lokaldispositionmateria ochförRiktlinjer
sökandetillinformationförVarudeklaration

Elevområdesfrågor
omvårdnad.ochservicesocialHuvudmannafrågan

skol-förinformationslägetsiguttalatharlânsskolnämnderNågra om länsskol-framhållerSåledeskursplanerna.frågaihuvudmännen om skolornatillkomkursplanernaochtim-länVärmlands attnämnden i
försöket.förberedakunnaskullebrapåskolorna sättför ettför attsent iLänsskolnämndenharJämtlands läniLänsskolnämnden samma syn. ifått planeraharskolornasaken så,uttryckerlân attVästerbottens

plane-långsiktigatid. Denfunnitsharmaterial inteeftersomblindo, forkursplanernaeftersomgenomföra,svårarevarit attharringen ännu i Ostergöt-Lánsskolnämndenytterligare.dröjtharoch 32årskurserna sko-ividareformedlar attkonstaterande och manlands län gör samma förhållande.med dettamissnöjdamycketlorna är
utrustningskostnader-län harVästerbottensilänsskolnämndenEnligt

anmälde intres-deför kommunerna,klara närvaritallmänhet inteina upplyserlän attVärmlandsNämnden iförsöksverksamheten. omförse beställaskulle kunnaskolornaförförkom attutrustningslistorna sent
1988.skolstartenvidplatsden påoch hautrustning

skulle kom-villkorekonomiskadedelskolhuvudmännens somFör var kom-skulledenkostnaderdeochforsöksverksamhetenforgällaattma lärome-utrustning,frågaibetydelsefulla, inte minstmedföra omattma fråganuttalar sig ilânsskolnämnderEnligt de varoch lokaler.del som otillfredsställan-läromedelfrågaiinformationskolhuvudmännens om ekonomiskaochstatsbidragfrågorgenerelltgälldede. Samma sett om flertalethannUppsala länilänsskolnämndenEnligtvillkor ivrigt.i
medintehandlâggningstiden, att gö-grund den kortapåkommuner, av önsk-varitnämnden,hade,kostnadsanalyser. Detordentliga menarra kostnader-hjälpmedmaterialcentralthade funnitsdet ettvärt att vars
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hade kunnathandledarutbildningför lokaler, utrustning, etc. p-una försöigått inharkommunernablivitEffekten harskattas. att s-nu försöketfå klarlagt att prövatydligtverksamheten attutan att avser
totaltgenomgång eleverna settefteryrkesinriktade studievägar vars stäl-tenderar iFörsöketkompetensnivå.kraftigt höjderhållaskall en erforderligstudietidförlängdleda till utannämnden,enligtlet, att en kanfrån dettaundantagLysandeslutprodukt.kompetenshöjning som på vissastudievägarfråga vissa orter.idock noteras om

NorrbottensVärmlands ochSödermanlands,nämnderAndra ger sam-
informationenupplevdelikartad bild. Kommunerna attmantaget en skolhu-forforstatsbidra kom attofullständig. Besluten sentomvar de kom-orhållning vadframnågonskulle kunna havudmännen avser
skulle det visaSedermerakostnaderna.munalalandstingskommunala

investeringar.omfattandekrävdesdetsig att

motsvarande vidYrkesnåmnderna7.1.5
ställningstaganden

på platserhur tillgångendet gällererfarenheterYrkesnämndernas när
konjunkturläge,påverkasutbildninglatsförlagd ortensför arbets avstorlekuocf överläggningarnaför bådavid tiden denäringsstruktur var

följande.och iSO 1988 1989med stort

YrkesnämnderTrädgårdsnäringensochSkogsbruketsLantbrukets,
erfarenhets-ingaRiksförbund konstaterarVattenbrukarnas attsamt

träd-ochskogsbruks-finnsavseende inomdettakunskaper imässiga
dessainomutbildningenarbetsplatsförlagdagårdsutbildningen. Den

härvidlag.erfarenheterforomfattninghaft for litenhar attområden ge
det skulerfarenhetsmässigt attYrkesnämnd vissteVVS-Branschens e

omfattnini denutbildningenarbetsplatsforläggabli svårt att an-som
med-såyrkesnämndenharkursplaner. Dettaforordnin ochi oces YrkesnämndCentralaElfacketsskolledare.S0 berördatillelat oc fore-medOGY svåri heternaforstadium klargjorttidigtpåhade ett

bå-beaktatsbranschen. Dessadning itagsforlagd utbi argument avar iskrivningframgårvilketutbildningsdepartementet,OGYde och av
propositionen.

till-påverkarhur konjunkturlägeterfarenheterYrkesnänmdernas av ord-varierar. Inomarbetsplatsforlagd utbildningforplatsergången på
tydligtpåverkatspraktikplatser intetilltillgångenharbruket av on-

deerfarenhetenharYrkesnämndVerkstadsindustrins attjunkturläget.
utbildningforetagsförlagdellerföretabedriverföreta som harinte nämnvärthaft långsi tigtels har ettmesta engagemangsom

Yrkesnämndustrins attTekoinkonjunkturer.Eåverkats menarav i någonpå platserpåverkar till ängentroligen inteonjunkturlâget
delför sinYrkesnämnd attMotorbranschens onstaterargrad.större
forå platsertillgångenvarvidkonjunkturkänslig,branschen ar-är

fabriksin-forYrkesnämnvariera.betsplatsförlagd utbildning kan en
överhet-ofta skaparhögkonjunkturerfarenhetenhardustrin att enen medökar,utbildningsplatser mot-påarbetsmarknad, dâr tillgångentad
lå kon-underbehovinternaminskning och prioriterinsvarande enav

till känna motsattIráindustrins Yrkesnämnjunktur. aren-eenger fallvissahögkonjunktur idagenssåledesNämndenhet. attmenar
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tid handläggare ochvi inte harhämmande dåkan verka att avsätta
utbildning.företagsförlagdförproduktionsresurser

på hur tillgången latsersin på förnämnder redovisarNågra även syn
Såutbildnin påverkas storlek. edes kon-arbetsplatsförlagd ortensav

esnämnd på små framför alltMotorbranchens Yr iatt orter,staterar
platser begränsad. Två yrkesnämnderpåglesbygd, kan tillgången vara

för fabriksindustrinYrkesnämndenochTekoindustrins attmenar or-rekryteringsunderlagetbetydelse för till utbildningen.storlek hartens
diskussionenYrkesnämnd redovisar i med företagTräindustrins att

från från mindre företag.intressekan märkas större änett större

framhållernäringslivsstrukturens betydelsedet gäller två yrkes-När
något vna, omständigheternämnder, kanske innebörd detatt ärav

betydelsefullt arbetsp med inriktning finns.och intresseatser rättatt
Skogsbrukets och TrädgårdsnäringensLantbrukets, Yrkesnämnder

trukturens betydelse förframhåller närin tillgången på platserstora
arbetsplatsför agd utbildninför inom jordbruket. I regioner med hög

växtodling elspecialiserad hög andel deltidsföretagandel till ång-ärer
knapp. I regioner med hög andel heltidsföretagå platser ani-enmalieproduktion me

den, enligt nämnderna, betydligt bättre. På siktär
framhålls detta innebära jordbrukets strukturutveckling haratt stor

för tillgången till utbildningsplatserbetydelse i arbetslivet.

yrkesnämnder redovisar,Två vid tidpunkten för lokaliseringsbesluten
erfarenhetsbaserade, iakttagelser effekten förlängd utbildning åom avelever till yrkesinriktadrekryteringen utbildning. Verkstadsinav u-Yrkesnämnd konstaterarstrins således utbildning enligt avtaletatt

utbildning förangående verkstadsindustrin till år. Nämndenär treuppeffekten förlän d utbildning gymnasieskolan på rekryte-attmenar av
elever svårbedömring Många faktorer utbildningstiär utöverav ens.längd påverkar elevernas val utbildningsväg. Elfackets Centrala Yr-av

kesnämnd konstaterar för sin del flertalet elever på el-teletekniskatt
linje i nuvarande 2-årig yrkesutbildning väljer tredje påbyggnads-ett
år, eftersom de har insett behovet bättre grundläggande yrkes-av enkompetens vad den tvååriga yrkesutbildningenän kan harDet ock-ge.så visat sig på de två där branschen haratt genomfört försöksverk-orter
samhet med treårig utbildning har antalet sökande flervarit vadän

har kunnat ta emot. Därför yrkesnämnden inga svårigheterman sermed rekrytera elever till treårig utbildning.att Yrkesnämnden förenfabriksindustrin framhåller med erfarenhet från processteknisk utbild-
ning, Fabriksyrkesutbildning det kan uppstå viss svårighetattgren ennå skoltrötta elever. Det gäller, framhålleratt nämnden, särskilt med

företagsförlagdså litet utbildningi åk och OGY föreslår.l 2 som
Yrkesnämndernas i fråga vad de erfarenhetsmässigt visstesvar om omdet möjligt arbetsplatsförläggaär delaratt utbildningen ochstora avsamtidigt ha högt ställda krav på kvalitet delvis intryck attger av varaallmänna ståndpunkter. Ytterligheterna härvidmer representeras avMotorbranschens Yrkesnämnd delar utbildning-att storasom menar avkan arbetsplatsförläggas och Elfackets Centrala Yrkesnämnden somhar fattningen det finnsinte några möjligheteratt till företagsför-up
la d ildning. VVS-Branschens Yrkesnämndut bortsertror att om manfr procenttal och i stället låter skolan utbilda inom de områden denn är
bäst på och arbetslivet utbildar inom de delar arbetslivet bästärsomskickad för kommer kraven på hög utbildningskvalitet infrias. Teko-att
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harför fabriksindustrinindustrins Yrkesnâmnd och Yrkesnämnden
modul-frågan ja,den likalydande uppfattningen påatt svaret är om

kompetensmål därspeciñseradekursplanerna för utbildningen har väl
vilkaför ochskola och företag studieplan elevernakan övergöra upp en gnadsindu-företag.moduler i skola respektive Byska bedrivassom

arbets äggninerfarenheterstrins Yrkesnämnd har att avav
Verkstadsindustrins Yrmoduler robelm.inte medför några es-

bejakan frågan.nämnd nöjer sig med ett ave
Yrkes-Yrkesnämnder, iTräindustrins och TekoindustrinsParterna i

Riksförbundnämnden för fabriksindustrin Vattenbrukarnassamt upp-
tillhandahållerde erfarenhetsmässigt visste arbetsplatsernaatt attger

Yrkesnämnd kräverVerkstadsindustrinsutbildade handledare. Enligt
utbildningsfor-för de flestautbildningsavtalet for verkstadsindustrin

Handledareinstruktörerlärareskolmässighet i utbildningen.merna
enligtställer,i utbildningen i varierande grad. Företagenengageras

YrkesnämndenCentralanämnden, handledare efter behov.medupp tillhandahålls. Motor-Byggnadsplåt utbildade handledarekräver att
handledareutbildningenbranschens Yrkesnämnd konstaterar att av

Yrkes-VVS-Branschenshar gått kommer i gång alltmer.trögt, men tillräckligfinnas inämnd utbildade handledare inte kommer attvet att
emellertid, erfaren-omfattning överskådlig tid. betraktasinom Detta

finns duktiganågon katastrof. branschenhetsmässigt, inte Inomsom pedagogisktföretag med fåutbildare på i varje och arbetet attstort sett
CentralaElfackets Yrkes-utbildade handledare kommer stödjas.att

handledare då utbildade hand-nämnd redovisar svårigheter medstora
tillfälle den fö-ledare som har de arbetsuppgifter vid detregel inte som

Yr-retagsförlagda skall genomföras. Byggnadsindustrinsutbildningen
Lantbrukets,kesnämnd handledarfrågan skulle lösa sig.trodde att

Skogsbrukets Yrkesnámnder har av naturligaoch Trädgårdsnäringens
frågan.skäl inga erfarenhetsmässiga kunskaper isäkra

fåtal erfarenhet hade vid överlägg-Ett yrkesnamnder redovisar den de
och lokali-ningarna med S0 inför och års dimensionerings-1988 1989

seringsbeslut och arbetslivet fungerathur samarbetet mellan skolanav
VVS,branschen. yrkesnämnder Byggnadsindustrins, Mo-inom Fyra

låts erfarenheten samarbetettorbranschens och Byggnads hade att va-
for erfarenhetenrit bra. Yrkesnämnden abriksindustrin hade att ett

yrkesråd finns.mycket bra samarbete kan uppstå aktivt lokaltettom
Centrala YrkesnämndVerkstadsindustrins Yrkesnämnd och Elfackets

Yrkes-det kan variera starkt. Enligt Verkstadsindustrinsattmenar
skolan verk-nämnd etableras mycket samarbete mellan ochett gott

stadsforetagen växelutbildning utbildning bedrivs.och inbyggdnär
Centrala erfarenheten skolan harElfackets Yrkesnämnd har att upp-

förutsättningar ochfattningen skall ske enligt skolanssamarbetetatt
villkor. Skogsbrukets Trädgårdsnäringens Yr-Enligt Lantbrukets, och

tagit delkesnämnder tyder bl.a. yrkesrådsprotokoll, nämnderna av,som
på inriktning ökad samverkan.moten

fråga erfarenhetsmâssigtvad i yrkesnämnderna vissteI parternaom
de avtal, behövdes, träffades dels mellan skolhuvudmän och ar-om som flertaletbetsgivare, dels mellan arbetsgivare och arbetstagare går

fråganämnder in på vilken utsträckning avtal träffats i den ak-i om nu
tuella försöksverksamheten. Yrkesnämnd konsta-Verkstadsindustrins

emellertid avtal skall träffas och samråd skall ske enligt yrkes-terar att
uppgift nämndenutbildningsavtalet för verkstadsindustrin. Enligt till
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kan brister förekomma i samrådsförfarandet med de lokala parterna.
Aven yrkesnämndernas i fråga sina erfarenheter fråisvar om a omkostnader for skolhuvudmännen och arbetsgivarnastaten, avseri erta-
let fall forsöksverksamheten.

7.1.6 Arbetslivet

Som i det föregående i avsnittet gicknämnts 7.1.4 deliparterna enbranscher med information OGYs betänkandenut och skeendet där-omefter till de lokala yrkesråden gällde träindustrin, elfacket, handeln,
jord, skog, trädgård och vattenbruk.

De centrala yrkesnámnderna, eller dess lämnade motsvarandeparter,
information också på andra till företag och fackligasätt organisationer
eller Detta kunde ske indirektrepresentanter. Metallindustri-närsomartbetareförbundet i maj 1986 sände OGYs betänkanden till samtli-ut

avdelningar på underremiss. Eller Lackerarnas Yrkes-ga närsomnämnd inför 1989 års dimensionerings- och lokaliseringsbeslut gick ut
med enkät till alla företa med billackeringsverksamhet tillen samt
gymnasieskolor och AMU billackerarutbildning med frågor be-me omhov, kapacitet och uppfattning med avseende forsöksverksamheten.på

Det kunde också ske direkt skriftlig information Metall-närgenom somindustriarbetareforbundet i september 1988 gick med utförligtut ett
meddelande försöksverksamheten till förbundetssamtliga avdel-omningar och arbetsplatser. Verkstadsföreningen,presenterade OGYs for-
slag för bl.a. utbildningsansvariga företagen.i Aven iTräindu-parterna
strins Yrkesnämnd gick med informationsblad.ut Parterna i Textilin-
dustrins Yrkesnâmnd och Yrkesnämnden för fabriksindustrin informe-
rade för sig företag fackligaoch förtroendemän den kommandevar omforsöksverksamheten. Handelns Yrkesnämnd lämnade fortlöpande in-
formation om OGY till intresserade företag med utbildning, och ge-respektive fackförbund till lokala fackliga organisationer,nom i nämn-dens skrift HY informerar. Livsmedelsbranschens Yrkesnämnd infor-
merade sina referenspartssammansatta för utbildningsfrågor.EirrtlöpandeupperVVS-Branschens Yrkesnämnd lämnade information till le-
damöterna i sina lokala yrkeskommittéer vid konferenser och kurser
och Måleribranschens Yrkesnämnd till lokalparterna.

Befattningshavare inom företagen inom jord, skog och träd ård in-avsformation, där OGYs forsla huvudtema, två ika öpandevar genom oinformationsskrifter från esnämnderna för dessa områden och vidyrkonferenser, nämnderna anordnade.som
lialso- och sjukvården fick indirekt information från Landstingsförbun-det det fortlöpandegenom informtionsutbytet mellan förbundet ochlandstingens utbildningsansvari De sistnämnda kunde informa-a. gevidaretion vid regelbundna âggningaröver med hälso- och sjukvårdenoch darvid tilläven landstingens praktiksamordnare. Som redannamntsnnder 7.1.4 fickavsnittet berörda landsting och socialförval-information införningar försöksverksamhetenstarten vidav en avKomunala Yrkesnâmnden och Landstingsförbundet anordnad konfe-april 1988.rens
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gymnasieskolanfråga planeringslägetI i7.2 om

På riksnivån inför beslut7.2.1

tillfrågatspm vadmotsvarande harcentrala yrkesnämndernaDe par-
SO informed 1988nämnden visste dels vid överläggningarnaiterna - överläggningar-lokaliseringsbeslut, dels vidårs dimensionerings- och

SO inför beslut- i vilken utsträckningmed 1989 års motsvarande omna
hadegymnasieskolor olika kommunerskolhuvudmân och i typer av

respektiveförsöksverksamhet inomframförhållning påbörjaatt
verksamhetsområde.branschs

ellerfråganSex yrkesnämnder motsvarande har besvarat genom -Såledesinformationsnivå i detta avseende.bedöma sinbl.a. attgenom - kunskaperLandstingsförbundet förbundet hade godakonstaterar att
YrkesnämndVerkstadsindustrinslandstingens förutsättningar. an-om förut-skolornas generellaha fått tämligen entydiga signalersåg sig om

Yrkesnämnd hadegenomföra försöken. Träindustrinssättningar att ge-
företag ochkontakter med trâindustrins i yrkesråd,representanternom villi-bild vilka skolormed gymnasieskolor relativt klar över varsomen

Yrkesnâmnd ha-forsöksverksamheten. Måleribranschensdelta iattga för-gymnasieskolornasöverblick skolhuvudmännens ochde bra överen vâlinforme-Handelns Yrkesnämnd relativtutsättningar. Parterna i var
frå tvåCentrala Yrkesnämnd välinformerad irade. Elfackets a omvar

genomfört egen försöksver samhet.där yrkesnämndenkommuner en
emellertid inteyrkesnämnder motsvarande avslöjarFlertalet dessaav

framforhållningen.devad visste om
fabriksindustrinYrkesnämnden förTekoindustrins Yrkesnämnd och

hadeocheller skolpolitikerförväntat företrädare för skolanhade sig att
erforderligaförsöksverksamheten ochellerinformation perso-ommer

fornella och ekonomiska denna.resurser
VVS-Branschens den,yrkesnämndEndast attuppger genomen -- skolansvariga, visstemed berörda skolledare och andraöverläggning

Kommunala Yrkesnâmndenframförhållningen god. attatt menarvar
fanns från sko-till SO visade beredskapen och viljanansökningarna att

skolförvaltningar in-framhåller nämnden, mångasida. Dock hade,lans
blevsocialförvaltnin Detomvårdnadslinjen meddiskuteratte arna.

samrådetoch verksamheten. Det okaladärför glapp mellan skolanett
nämnden, dåligt.enligtvar,

erfa-framförhållningen bättre däryrkesnämnderFyra att varmenar
Sko ocherhållits olika Enligt Lantbrukets, sbruketsrenheter på sätt.

fanns fram örhållningenYrkesnâmnder den bästaTrâdgårdsnârin ens
förberettutredningar ellerska i de län, därnaturliga man genom re-av med liknande inriktning denförsöksutbildningardan påbörjat som som

framförhållningen mindre god.kom få.naturbrukslinjen I övrigtatt var
konstaterandet påRiksförbund påVattenbrukarnas attsättsamma

framför-etableratsvattenbruksutbil ning redan hadede latser där varhåilningen klart otill-den generellthelt naturligt bättre, även varom
räcklig.
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Arbetsmiljönämnd, sig haYrkes- ochTransportfackens som uppger en
de har transportteknisköverblick kommunergodganska ut-över som

forsöksorterna, till följd denkunde konstatera tid-bildning, att av sena
framförhållning.OGY-propositionen inte hade just någonförpunkten

Verkstadsindustrins Yrkesnämnd konstaterade brister inom område-
kursplaneutveckling, lärarkompetens, undervisningshjälpmedelna

lokala yrkesrådens arbete och inflytande linjebeslut.desamt över
kan emellertid och hänföra bristerNämnden inte systematisera dessa

kommuner. Skogsbruketstill olika Lantbrukets, och Träd-typer av
Yrkesnämnder förarbetetgårdsnärin konstaterar for iatt attens ar-

yrkesråden förankrabetslivet beslut söka försöksplatser harattoc om
Elfackets Centralavarit dåligt. Enligt Yrkesnämnd förelåg ingen större

framförhållning i de två kommuner Värmland fick försöksverk-i som
branschens område frånsamhet inom vid utökningen till in-5 000 6 000

tagningsplatser 1988. Byg adsindustrins Yrkesnämnd visste kom-att
hade sig in eller kunskap vilkaormation kostnadermunerna vare om

försöksverksamheten skulle medföra. Motorbranschens Yrkesnämnd
framhåller det inte fanns framförhållning införnågon sig läs-att vare

elleråret 198889 198990, vilket nämnden också påtalade både brevi
utbildningsdepartementet SO.till och

Yrkesnämnderna motsvarande har i allmänhet härinte preciserat om
redovisade kunskaper eller Lantbrukets, Skogsbrukets1988 1989.avser

Trädgårdsnäringensoch Yrkesnämnders Vattenbrukarnas Riks-samt
förbunds redovisade emellertid har samtliga1988. Dessasyn avser upp-fattningen framförhållningen hos skolhuvudmän och kommuneratt var
bättre vid tidpunkten för yrkesnämndernas överläggningar med SO
1989.

På länsnivån inför7.2.2 ställningstaganden

sammanhangetEn i inte oväsentlig fråga länsskolnämnderna ha-är om
tillräcklig information förde kunna någorlunda säker be-att göra en

förutsâttningarnaberedskapendömning i kommunerna deatt startaav
försök skolhuvudmännen önskade eller nämnden kundesom som anse
skulle önskvärda. Nämnderna har lämnat upplysning i vilkenvara om
utsträckning så fallet för de utbildningsvägar kom omfattasattvar som

nämndernas förslag försöksverksamhet till SO i januari 1988.av om
Åtta av nämnderna ansåg sig, regelbundna kontakter med skol-genom
väsendet i kommunerna inom för tillsynen, ha god kännedomramen enoch tillräcklig information kommunernas förutsättningarberedskapomförsökde nämnderna kom förorda till SO Söderman-att starta attsom
lands, Östergötlands,Kronobergs, Skaraborgs,Kalmar, Hallands,
Jämtlands Västerbottens län. Länsskolnämnden i Västernorrlandsoc
län beskrev informationsläget nämnden fortlöpandeså denatt genom
tillsynen hade god kännedom skolornas både utrust-en om resurser
ningsmässigt och personellt. När det gällde närin slivet hade nämnden

god uppfattning dess möjligheter klara arbetsplatsförlag-atten om en
da delen utbildningen och dess till sådan utbildning.inställningav om

fanns,Dessutom enligt nämnden, de regionalt arbetsmarknads-genom
anknutna påbygånadsutbildningarnai gymnasieskolan RA-kurserna,

medvetenhet huvudmännen vikten förankringgod ien os om av ar-enbetslivet olika förslag. Länsskolnämnden Göteborgsi och Bohus länav
platstillgången blev så begränsad fickoch någonatt attmenar genom
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svårigheten riktiga be-vårdområdetvolym endast inom att göravar
försöksverksamheten aktuellaobefintlig. hade fördömningar Dessutom

ofta påbyggnadsutbildningar ioch intresserade huvudmän tidigare
500-försöket.form hade deltagit det s.k.tredje år ochett ävenav

alla nivåer i länetförsöksverksamheten påDå uppslutningen kring var
län den bedöm-länsskolnämnden Värmlandsenormt stor, orde i

kundeskulle ställa med deningen kommunernaatt resurser somupp Stock-tillräcklig.lärarkompetensen Ibehövas. Nämnden visste att var
för försökintresseanmälanholms län lämnade kommunerna in22 av

den ti-grund kortaläsåret dessa ansåg sig inte, på198889. Fem avav försökberedda börjaför före försöket, tillräckligtden planeringen att
hade alla enli läns-aktuella kommunernaförrän läsåret De198990.

for-på braskolnämnden länet goda möjligheteri sätt öraatt ett genom
handlä gningenkommun vidsöket. I Orebro län kunde Karlskoga av

för kortomvårdnadslinje påförsöksverksamheten inte starta grun av
planeringstid.

arbetadelän, utsträckningLänsskolnämnden i Alvsborgs i ut-storsom
gjordesifrån konstaterar det enda misstagsin grundkunskap, att som

teknisk linjefråga och industriellbedömningen el-teletekniskivar omÅmål. skolangrundutrustnin vidtill Senare brister avseendekom en
få yrkesråds-kännedom. också svårt itill nämndens Det att nggvar

fanns i många fallNorrbottens länverksamheten i kommunen. I nog-
genomföra försök. I andrautredningar förutsättningarna attanna om be-förankrade iall, då utredningar saknades ocheller intesådana var

utbildningsenheten.intresseanmälningarnaslutande avslogs avorgan,
Malmöhus län hadeNämnderna Uppsala, Kristianstads ochi av samma

information förnämnda åtta nämnderna tillräckligskäl attsom ovan förutsättningar-bedömningnågorlunda eller ganska säkergöra aven fororda.för försök dessa nämnder komnaberedskapen de attsom
hadeVästernorrlands län till-Länsskolnämnderna i Västmanlands och

förförutsättningarnaberedskapenräcklig information för bedömaatt
Såledeskom förorda för andra.de försök de intevissa att varav som men

det gälldefor län kunskapen tillräcklignämnden i Västmanlands när
utbildning hade redananläggningsteknisk linje. dennabygg- och För

försöksut-förordadefunnits försök länet med tredje år. För övrigai ett
Länsskolnämnden i Väster-informationen otillräcklig.bildningar var

fyra förslag tilltillräcklig information i fråga denorrlands län hade om
de lägre prioritera-försök, kom prioritera högst. Förvilka nämnden att

informationen behövt kompletteras.de förslagen hade

särskilt årinformationen,Nämnden Kopparbergs län konstaterari att
Jönköpings län bedömningLänsskolnämndens i1988, otillräcklivar . arbetsplatsför-slinjen fråga på denavseende omvärdna osäkeri omvarhuvudmannaskapsfrågan. Blekinge län in-Ilagda utbildningen och var

transporttekniskdet gällde fordons- ochformationen otillräcklig när
haft tillgångskolhuvudmannenlinje och industriell teknisk linje. Hade

årtill utrustningslistor hade förmodligenläroplan och ettväntatman
fått nämndens stöd i detta.försök inom området ochmed aktualiseraatt

flerafråga utrustning och kommu-hade beredska iIngen kommun omgällde uppfattningenallmännasaknade sådan det lokaler. Dennärner årskurs medskulle klaraframhåller nämnden, i 1att stort settvar, man
befintliga lokaler befintlig utrustning.och
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Länsskolnâmnderna hade, före den tidpunkt SOsdå anmodan läm-att
underlag för års1988 dimensionerings- och lokaliseringsbeslut, i all-na

mänhet inte initierat några kartläggningar eller analyser denutöver-informationsinsamling regelmässigt sker vid kontakter med skol-som
väsendet kommunernai förutsättningar för eller lämplig lokalise-om-ring treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan i länen.av
Många nämnder understryker de sina reguljära kontakteratt genommed skolstyrelser och skolor har ständigt god kunskap skolhu-en omvudmännens förutsättningar och beredskap för förändringar. En nämnd
framhåller länsskolnämnderna inteatt har förpersonal självaatt göra
kartläggningar förutsättningarna för försök i länen. Ett antal läns-av
skolnämnder gjorde emellertid insatser för skaffaseparata sigatt ytter-
ligare kunskaper och för skapa beredskapför de förändringaratt som0GYs förslag skulle kunna komma leda Några nämnder Söder-att
manland, Skarabor och Jämtland genomförde dessa inom förpågående ramenständigt analysverksamhet inför tänkbara förändringar.en
Ett antal nämnder orde analyser inom avgränsade områden. Yt-meraterligare några informerade sig aktivt på just förutsätt-annat sätt omningarna för förändringar med anledning OGYs förslag.av

SödermanlandsI län bedriver nämnden kontinuerligt arbete tillsam-ett
med kommunerna för hålla god beredskap föratt eventuellamans enförändringar. Ett utflöde detta arbete dokumentation är 1988av var endiskussioner med utbildningsansvariga inom kommuner och lands-av

tinget i länet med anledning elevantalsutvecklingen inom skolan ochavförändringar på arbetsmarknaden. Denna dokumentation mynnade uti
bedömning väntad utveckling inom skolan och förslag till fortsatten av

handlingsprogram. Sådana kartläggningar har gjorts regelbundet avnämnden under delenstörre 1980-talet. Nämnden också Nykö-av varpings kommun behjälplig med information i samband med stor sats-enning på det fordonstekniska området. Ett omfattande ombyggnadsarbe-
skulle genomföras förte kunna OGY.att Tre klasser utbildas vå-möta

1989 i de aktuella lokalerna.ren

SkaraborgsI län ordes bedömningar skolhuvudmännens förutsätt-avningar för treårig yrkesinriktad utbildning. Detta skedde vid samman-träden med och de fem planeringsregioner avseende utbild-var en avningen finnsi länet. Därvid orde nämnden sammanvägningarsom avförmodad utveckling på arbetsmarknaden, kommunernas ambitioner i
fråga framtida utveckling, länsstyrelsens prioriteringar och deom strä-
vanden långsiktigt profileraatt utbildningsutbudet inom gymnasiere-
gionerna finns i länet.som
I Jämtlands län hade länsskolnämnden, sedan början 1980-taletsom avintensivt arbetat med utbildningens förroll länets utveckling och
framtid, 1982 och 1987 genomfört omfattande utredningsarbete be-ett
träffande de frivilliga utbildningarna i länet. I dessa programarbeteningick kartläggningar ochäven analyser behov och orutsättningar.avNämnden hade därmed god kännedom kommunernas förutsätt-en omningar. Nämnden hade också sina utredningar regionaltgenom om an-passadeutbildningar underlag för prioriteringarett och kunskap be-ominom olika områden. Nämnden diskuterade, så frågan väcktsov snartfrån centralt håll, treårig yrkesinriktad utbildnin vid kontakter med
skolchefer och skolledare, telefonledes och vid skolc efs- och skolledar-
konferenser.
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Några nämnder tydliggör hur informationsinhämtningen förutsätt-om
nin för och beredska inför Förändringar OGYsmed anledningar en avförs genomfördes vi kontakter med skolhuvudmännen skolor.ochag
Länsskolnämnden Göteborgsi och län försummadeBohus inte någon
chans dels informera vad komma skulle, dels hu-stimuleraatt om som
vudmännen hålla hög beredskap möjlighet till treårigatt startom av yr-
kesinriktad utbildning skulle komma. Länsskolnámnden i Kristian-
stads län skaffade sig ingående och lokalt väl förankrad insikten om
de enskilda kommunernas förutsättningar delta OGY-forsöket.iatt
Länsskolnämnden i Västernorrlands län informerade sig fortlöpande

utvecklingen OGY i sina kontakter med skolstyrelser, skolorom av
och länsmyndigheter och erhöll därigenom förutsättningarinsikter omför lokalisering de försöken.kommandeav

I Kalmar län uppmanades skolchefs-vid och skolledarkonferenser hös-
kommunerna1987 initiativ till analyser med anledningten att ta av

OGYs förslag. Så skedde Orebroockså i län. OsterAven i ötlands län
uppmanade nämnden vid skolbesök, konferenser och vidsamta sammatid förberedakommunerna sig på vilka försök de skulle vilja ha.att

åtminstone länI sju ordes eller omfattandemindre foranalysermer
nå kunskap möjligheterna till arbetsplatsförlággning utbild-att om avheltäckandeMer sådana ordes Gävleborgs,ning. i Västernorrlands

och Västerbottens län. Stockholms StockholmsI län hade skolförvalt-
ning gjort utredning visade det skulle komma bli svårtatt att atten som
hitta tillräckli antal kvalificerade för arbetsplatsför-arbetsplatserett
läggning utbil ning inom flera branscherutbildningsområden.av

Gävleborgs länI genomförde således länsskolnämnden i samverkan
utbildningsdepartementetmed och i samarbete med landstinget och

kommunerna i länet år 1986 undersökningpm behov och tillgången av
utbildningsplatser OGYspå enligt förslag. länsskolnämndenAven i

Västerbottens län genomförde sådan analys tillsammans med utbild-en
ningsdepartementet. avsågDenna undersöka möligheterna tillatt ar-betsplatsförlagd undervisning i de åtta inlands Jällkommunerna.
Nämnden och Umeå kommun genomförde motsvarande undersök-en
ning för Umeå kommun. Länsskolnämnden Västernorrlandsi län initie-
rade i 1987 inventering utbildningsplatseri arbetslivet.mars en av

samband med lánsskolnämndensI i Jönköping OGYsyttrande be-över
tänkanden undersökte SSA-rådet fördet regionala förutsättningarna
arbetsplatsförlagd utbildning för det fall samtliga yrkesutbildningar
skulle bli treåriga. I Kristianstads län genomfördes i Hässleholms kom-

SAF i samverkan Svenskamed kommunförbundet och skolsty-mun, av
relsen, anal avsåg belysa möljligheternaförläggaatt atts somen ar-
betsplatsforlag utbildning, främst inom -teleområdet kommunen.ie
Länsskolnämnden i Kopparbergs län kartlade, simulerings-genom enstudie, förutsättningarna i kommun for arbetsplatsforlagdMora utbi -ning, främst på industriell teknisk linje.

Åtminstone fyra länsskolnämnder ombesörjde eller deltog i utredningar
förutsättningarnaeller analyser avseende omvårdnadsutbildningen.om

Så skedde i Uppsala, Kronobergs, Alvsborgs Västernorrlands län. Ioch
Uppsala län gjordes analys förutsättningarna fordonsut-föräven aven
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i sinautbildningsådansedermera ingenemellertidfickbildning. Länet
försök.
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Bilaga 6

införinformationTillgänglig,8 ny
utökningställningstaganden avom

platsertill 10 000försöksverksamheten

Arbetslivet8.2.4

Åtta vidareförmedladedeuppgivitmotsvarande haryrkesnämnder att
ellerlokaliseringsbeslut,ochdimensionerings-årsinformation 1988om fö-tilltill detta,anslutningförsöksverksamheten iinformation omgav ochjord, skogNäringarnabranschen.inommotsvaranderetagen

Medlemsfö-naturbrukslinjen.informationsbroschyrfickträdgård omen för fa-YrkesnämndenYrkesnämnd ochTextilindustrinsinomretagen
försöksverksam-syfte medmål ochinformationfickbriksindustrin om beslu-informationvidareförmedladeYrkesnämndHandelnsheten. om

Landstingsför-branschtidningen.pressmeddelande tilletttet genom Kommunalaochtill landstingenSOs beslutvidareförmedladebundet
skriftligt ochsocialförvaltningarna,tillinformationYrkesnämnden gav

konferenser.genom
fickYrkesnämndHandelnsParterna representeras genomgenomsom lokalise-ochdimensionerings-kännedomomedelbartnämnden om

Metallindustriarbetareförbundet ettSvenskaringsbeslutet. genomgav
klubbstyrelserochsektions-avdelnings-,tillseptember 1988cirkulär i

och tilli dessaarbetsmarknadsansvarigaochutbildnings-till yr-samt för-beslutriksdainnebördenredovisningkesombud omensavaven arbetsmark-ogadeoch bitill dettabakgrundensöksverksamheten, av handledare.utbildningrekommendationyrkesrådsnadens avom
YrkesnämndMotorbranschensochYrkesnämndVerkstadsindustrins
eftersomförsöksverksamheten 1988informationlämnade ingen av-om tillmeddelandeframhöll iVerkstadsföreningen ettoklart.talsläget var elever-eftersombl.a.september 198812medlemsföretag den attsina

medavtalad Me-företaget inteiställningarbetsrättsliga ärännunas före-iin elevertills vidare inteföretagenrekommenderas tatall, att
Vida-med skolan.dettaavtaleller slutautbildnintagsförlagd att ommeddeFandet företagenrekommenderastills vidareframhölls i attre istudieplatsupplåtelserörandemed skolanavtalnågotinte slutaatt av
försökstartadeförsök eller tidigaredettaelever iheller börföreta et.

företagen. Detstudieplatser ipåmekanikerutbildning inmed tase företagsförlagdagoda resultat ut-meddelandetframhölls dock i att av
föreberedelser. Trotsemellertid ordentliga attkräverbildningsavnsitt

därförMetall vill viföreligger medinteöverenskommelsenågon ännu
studieplaterinrättaplanera förbörja attföretagen snarastattpmanau

öretagen.i

iinformationsinsatsersärskildaredovisatyrkesnämnder harElva an-
ochdimensionerings-års1989anledningmedtill ellerslutning av --
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lokaliserin sbeslut. Att döma motsvarande för finns1988 emel-anledning av svarlertid fleraatt yrkesnämnderanta att även motsvarande
också orde sådana insatser. Sju dessa nämnder Livsmedelsbran-avschens, Stål- och Metallindustrins, Handelns, Lackerarnas Jord-samt
brukets, Skogsbrukets och Trädgårdsnäringens riktade på olika sätt
sin information till företageneller i något fall till förmodade deltagan-

företag.de Så ñck la livsmedelsproducerandet.ex. medlemsföretaga
i april 1989 cirkulär försöksverksamhetett med treårig yrkesutbild-om
ning.
Sex yrkesnânmder Motorbranschens, Handelns, Träindustrins, Verk-
stadsindustrins, Byggnadsplåt och Måleribranschen har uppgivit att
de, på olika nämndensätt, eller dess för sigpartergenom genom var- -riktade sin information till de nämnd företräder.parter som resp.
Verkstadsindustrins Yrkesnämnd anordnade under ril-maj 1989 elvaakonferenser, på lika många i landet, för inorter villkoratt ormera omoch genomförande arbets latsförlagd yrkesutbildning. Konferenser-av tilfföretagensvände sig i första hand föransvariga rekryterings- ochna
yrkeskompetensfrågor till fackliga företrädaresamt arbetar medsomfrågor inom området, irkesombud.t.ex. Konferenserna vände sig också
till rektorer vid gymnasies olor med försöksverksamhet inom industri-
ell teknisk line och el-teleteknisk linje till ledamöter i skolstyrel-samt

och yrkesr d berörda försök på dessa linjer. Som underlag för des-ser avkonferenser hade nämnden tagit fram skrift arbetsplatsiörlagdsa en omyrkesutbildning i verkstadsföretag, i vilken avhandlades En förbättrad
yrkesutbildning, Från OGY till försöksverksamhet, Arbetsplatsförlagd
yrkesutbildning och Utbildning handledare. Skrifter spreds lan-överavdeti drygt 12 000 exemplar.
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Bilaga 7

ochdimensionerings-års19889
lokaliseringsbeslut

försöksverksamhetenförpå förutsättningarnaSyn9.2

SÖs9.2.1 syn
SÖ skolhuvudmân-påfölande bild sinhar givitFöreträdare för av syn

örsöksverksamhet hösten 1988.förutsättningar att startanens
konsekven-vilkaför SO bedömamöjligtinledningsvis inte attDet var utformadekursplanerskolhuvudmännenförskulle bli somavserna mycketmoduler. Enarbetsplatsförlagda storkompetensrelaterade och
sitt intres-anmäldevadsäkert inteskolhuvudmännen visstedel manav till-tillfället inteSO, vid ansökninhade,iör. Huvudmannen menarse konsekvenser ilerorganisatoriska konsekvenserkunskapräcklig eom verketsEnligtutrustning.lokaler ellerlärarförsöijjning,fråga t.ex.om till-eftersom deti försökethuvudmän in ettfattning gick många varfälleup fanns dessutomutbildningen. Detyrkesinriktadeförnya denatt

skulle kunnautbildningtill dennarekryterinförhoppningar att bäivitenom realitet.ocksåsistnämnda harökas. Det en
mycket olika iSO, varitemellertid enligtför försöken harBeredskapen

länsskolnämndernasmedsannolikt samvarieratharkommunerna. Den
Mindre kommu-spridningendettaaktivitet. Aven stor.oavsett var nog uthildningsfråga tende-viktigförsöksverksamheten som enner som ser fortbildning,avseendevid förberedelservikt utrust-läggastörreattrar SO,kan, enligtTvå trenderför försöket.örberedelser i övrigtning och

daförberebättretenderatkommuner har änurskiljas Mindre att vara
Detta1988.förberedelser bättre 1989Huvudmännens änstörre. var från länsskol-inkommitde handlingarframgår, framhålls det, somav

nämnderna. ,
medknapSO, inför ansökan 1988kunde, enligt ast sä-Huvudmannen

Utrustningssiskulle bli.vilka kostnaderna över-kerhet bedöma an var
Vid del-och 3.känd för årskurserna 2inteblickbar för årskurs men kostnaderna förS0uppskattade198788102propositionennin en av tagits ibelop vadtilloch handledningfort ildning änstörre uppsom

SO-företrädare,framhållsställas,Frå kanpropositionen. et omavan konsekvensbedömning in-förrimligt underlagtillhandahö l ettstaten
för hösten 1988.

skallSFSregeringsmedgivande 19871347förordningenEnligt enom till ickeledaregel kan oväsent-ighet det gäller antasnär somenmyn organi-näringslivet,eller förkommunkostnader förligt ökade staten,
medgivande innanregeringensenskilda inhämtaeller andrasation re-
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falla på kommu-förutseskostnadsökningenbeslutas. de fall helageln I
inhämtasmedgivandebehöver nämndaeller landstingskommunerner SO skulle där-beslutet.sigföreträdare för dessaendast motsätterom kurspla-få utfärdatillstånd förhaft regeringensmed ha inhämta attatt
dem.besluta Motverketdetta det uppdragits åt attatttrots omnerna; be-harriksrevisionsverket RRV,godkände attden bakgrunden som

ok-förordning, den 3nämndaföreskrifter för verkställighetsluta avom begränsnmgsförord-från SO tillämpningförslagtober 1988 ett avom S0 skullefastställdesS0s Därvidningen på läroplansarbete. att öra
vilka skal in-kursplanernaförhållande tillkonsekvensutredningar i

lokalarea, normal-frågaför huvudmannen iriktas på kostnaderna om
eller ändradbeslututrustning och lärarfortbildnin Innan tas nyom. underställas deskall dennakursplanfall eller ändraregel i detta ny yttrande, varvid kon-förhuvudorganisationerbåda skolhuvudmännens

skall bifogas.sekvensutredningen

sådanahuvudorganisationernatillställde SOvårenVid slutet 1989av kurspla-demed anledningför yttrandekonsekvensutredningar nyaav
fram-möjligheterökadeskolhuvudmännenDetta vetvis attgernerna. försöksverksamhetutvidgadkostnader ellerdeles bedöma vil en nya med-gymnasieskolan kanyrkesinriktad utbildningmed treårig antas

medel härför.föra och budgeteraatt

syftei detta in-försöksverksamhetenS0s frågatidigare insatser i om för de1988hade beslutats vårenutrustningslistorskränkte sig till att
försöksverksamhetenomfattaskommastudievägar skulle att avsom

läsåret 198889.

inför och vidTillvägagångssätt9.3
ochdimensioneringställningstaganden om

lokalisering

Länsskolnâmnderna9.3.1

Tillvägagångssätt9.3.1

fått kunskapinformellt hadelänsskolnämndernauppenbartDet attär
bud-föreslås i årsskulle komma 1988försöksverksamhet attattom en

getproposition.

skulle underlättaåtgärderhösten 1987nämnder vidtog redanNio som
försöksverksamheten.förintresseskolhuvudmännens anmälan av vid skolbe-samtalinledde under höstenNämnden Östergötlands läni

Skol-försöksverksamhet förväntades.konferenser densök och somom önskade.försök deförbereda sig på vilkauppmanadeshuvudmännen att
med huvud-samtalHallands län hadeKalmar och inämnderna iAven

Storförsöksplatser.beslut fanns antaletinnan några osä-männen om utbildningardärvid vilka linjer ochrådde emellertidkerhet somom viddiskuteradeOrebro länfråga för försök. Nämnden iskulle komma i
önske-skolbesök under höstenskolchefer vidmed ochöverläggnin ar Västerbot-nämnden i3-årsförsök.för Förörutsättningarmål ochom
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till SO iunderlagetfor handläggningenförutsättningenläntens avvar underhade hållitlänsskolnämndenkonferenseranuari de1988 som för skolledare idelsskolcheferskolpolitiker,dels för1987;Östen gym-
konferensSödermanlands län hadeLänsskolnämnden inasieskolan. en

SOsdagar innanförsöksverksamhetenskolcheferna i länetmed treom
nämnderna daterad.underlag frånskrivelse ärom

fick huvudmän-de inlänsskolnämnder ombesörjdeförekomDet attatt
naturligtföre utgången 1987. Detintresseanmälningar attvaravnens yrkesinriktad utbildning in-försök med treårigfråga deså skedde i om utbildningindustriell-tekniskfrågavårdområdet och i som re-omom emellertidkundeSOO-försöket. Anmälningarnadan initierats i det s.k.

budget-årsföreslås i 1988skulle kommadet försökockså attsomavse decemberlän, redan iVästernorrlandsnämnden iproposition. För som
troli-försöksverksamhethuvudmännenomhade informerat1987 att en bekräf-skrivelse endastkom SOstill stånd,skulle komma som engen nämnden kun-innebargått ut. Dettapå den information somtelse att

SOs önske-efter detdel till SO dagenför länetsde sända underlaget att
mål daterat.härom var

rundskrivelsegick meduppgivit deElva länsskolnämnder har utatt en
efter detdag till två dagar atttill skolhuvudmännen samma samma

kompletterade skrivelsennämnderdaterad. NågraSOs skrivelse var OrebroAlvsborgs,information. Så skedde imed samtidig muntlig tex.
länsskolins ektö-län informeradeNorrbottensJämtlands län. Ilän och

iskolstyrelseordförandena och skolchekonferens medvid ernaren en konfe-manadekom ochSOs dag denskrivelselänet samma upsomom delta örsöksverksam-möjligheterna iundersökarensdeltagarna attatt
geis-nyssnämnda skrivelserantal nämndersdömaheten. Att ett varav nämndernadessa varierande. Flertaletförmedladesten avgenomsom anmälanSOs skrivelse och behänvisa tillnöjde sig med attatt avom

antyderKalmar länutgick från nämnden iskrivelseintresse. Den som bifogades dennakursplanerkunde förekomma preliminäradet attatt
deti dettanämnd redovisasEndast frånskrivelse från nämnden. atten

prioriteringsgrunder nämndenvilkainformeradessammanhang av-om
skrevGävleborgs län,gäller nämnden i attsåg utgå rån. Dettaatt som

försök kan styrkaprioritera delänsskolnämnden kommer attatt som
uteslu-resurser. Dettaberedd betydandehuvudmannen att avsättaär

påskrivelsesåväl sinemellertid andra nämnderinte attter somgenom
prioriteringsfrågor i detta skede.annat sätt tog upp

bedömde in-tidigtVästerbottens län, varitLänsskolnámnden i ute,som
VärmlandsLänsskolnämnden iför rundskrivelse.det fanns tidte att

upptänkligavia alladet följande, arbetavalde, framgår attsom av
analer.

intresseanmälningarfå skolhuvudmännensNämnderna önskade om-
veckahadeinnebar huvudmännenkring den januari. Detta20 att ca en

förpå sig sina bedömningar.att göra

mellankontaktverksamhetomfattandeDet förekom emellertid en bered-lânsskolnämndensunder tiden förnämnderna och huvudmännen
pågick dennaSom län påpekarning. länsskolnänmden i Västerbottens

hände i utbildnings-fram månad i och med vadegentligen till ma som
där. inne-försöksverksamheten Dettautskottet behandunder ingen av

utföra in-nämnderna hadebar således beredningsarbetedet attatt som
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för S0 före januari korndet underlag skulle lämnas till den 25 1988som
Ostergötlands, Jönkö-fortsätta på olika Länsskolnämnderna iatt sätt.

JämtlandsBlekinge, Göteborgs Bohus län, Alvsborgs län,pings, och
de under bered-Västerbottens och Norrbottens län redovisar attsamt

skolchefskonferenser,ningstiden fram till nämnda tid unkt,sist genom
skolche-andra konferenser eller telefon, ade kontakt med samtligaper

fer fall skolledare eller gymnasiekom-i länet. I vissa gällde detta även
till skolledaremuner. Värmlands län omfattande informationI gavs en

försöksverksamheten.och lärare om

Konferenserna kring försöksverksamheten fortsatte under våren 1988.
Länsskolnämnden Stockholms inbjöd och maj berörda kom-i län i mars

information. Uppsala län lades riktlin-till överläggningar och Imuner
skolstyrelse-för det fortsatta arbetet fast vid överläggning medjer en

februari.ordföranden, skolchefer SSA-sekreterareoch vissa i mitten av
utbild-Orebro län samlades skolstyrelserna länet och landstinI i ets

ningsnänmd till konferens slutet Nämnden i B ekinge länien av mars.
informerade gynmasiesko-i intagningsnämnder, syo-konsulenter,mars

skolchefer mfl.lor,

Hal-Elva länsskolnämnder Södermanland, Ostergötland, Blekinge,
Göteborgs Skaraborg,land, och Bohus, Alvsborg, Värmlands, Väster-

kontakternorrland, Västerbotten och Norrbotten redovisar de hadeatt
förstamed andra länsorgan kring försöksverksamheten. avsåg iDessa

gällahand länsstyrelsen och länsarbetsnämnden kunde också ut-men
vecklingsfonden, Svenska kommunförbun-högskolan, landstinget eller

viddets länsavdelning. Värmlands län bildades ledningsI en
företrädare Svenskaâlálndálnmed bl.a. för länsstyrelsen och ommun-

or et.un

Kontakter i de fall detta förekom, under beredningsarbetet undertogs, -å på arbetsmark-våren olika med arbetslivet och1988 sätt parterna- olnâmnden Uppsala län hade med företrädarenaden. Länss i ett möte
informerades MBL-förhandling.för SAF i bö an Parterna vidav mars.gödermanlands organisationeri län hade kontakter med deNämnden

ochrepresenterade i länsskolnämnden. Aven i Alvsborgs Väst-ärsom
hade nämnderna kontakter med företrädare för arbetsli-manlands län

vid nämnden i Värmlands län kom ingå ock-I ledningsgruppen attvet.
för företräd-företrädare arbetsmarknadens blev ocksåså Dessaparter.

för utbildningslinje. Nämndenda i arbets vid nämnden, varjepper en
under försöksverksamhetenmedverka våren i sammanträden om an-e

SAF för årde fackliga organisationerna i länet. knötordnade tre enav SAF-an-ft informerahalvtidsanstâlld till länet med attperson upp
det skul-försöksverksamheten och påverkaslutna företag att attörom Småföre-finnas för arbetsplatsförlagd utbildning.latserkomma att

gymnasieskola medriksförbun länsavdelning utså på vargtagarnas s
hjälpa skolornaförsöksverksamhet kontaktperson uppgl atten me

arbetsplatsförlagd utbildning.få framatt

Länsskol-del fall avsåg dessa kontakter branschor anisationema.I en utbild-fallet för denämnden Jönköpings län konstaterari att var
organisationsförslag i juniföreslagits skolhuvudmännensningar isom textllbran-genomgån medAlvsborgs län förekom muntliga1987. I ar

bransch-Skaraborgs län hade kontakt regionalaschen. Nämnden i me
länVästerbottensspeciellt inom byggsektorn. Ioch dårepresentanter

till majtiden frammed branschorganisationerna underkontaktertogs
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bibringats,uppfattningenden attnämnd konstaterar, attEnmånad.
centralt. Enskulle skebranschorganisationernamedöverläggningar

sigzrkesrådenpå överankommer att yttradetkonstaterar attannan kontaktolstyrelsernauppmanade att tatredjeförsök. Entilltänkta s
branschorganisationerna.med

funktionä-ellerexisterandeockså tillvände signämnderNågra organ
denUppsala län deltogarbetsliv. Iskola ochmellankontakterfor re-rer lokala yrkesrådensvid devid behov möten.SSA-sekreterarengionala

syokonsulentermed länetsocksåavhandladesFörsöksverksamheten
ledamöter imed vissaSSA-sekreterarna ochlokaladeyrkesvalslärare,

refe-aktiverades under våren 1988länKristianstadsISSA-råden. en
följa försöksverk-forinriktningSSA-frågor medfor attnyrensgrupp gick medVärmlands lännämnden ivid utLedningsgrusamheten. enlpsamtliga för-yrkesrådsmedlemmar i länetskrivelsepersonlig omen komroll denna. Dessutomviktiga ioch yrkesrådenssöksverksamheten

bildadnämndeningå ii länetSSA-sekreteraresamtliga .attbl.a. aven
Länsskolnämnden i Västernorr-skola-arbetsliv.ochforarbetsgrupp syo SSA-frågor ochförsamrådsgruppomedelbartinformeradelänlands en ock-sistnämnda ombadstill SO. DeanmälansinSSA-sekreterarna om grundskolan, då detitill syofunktionärernavidareinformeraså var an-

forsöksut-de kunde sökaorienterade, såblevelevernageläget attatt
motsvarandeUppsala länNämndenfebruari. idenbildningarna 1 gav

skrivelse.information genom en
bered-vållade problem iomvårdnadslinjenforHuvudmannaska et

fråninitiativredovisaroch Alvsborgs länKa nämn-ningsarbetet. mar
fråga.for lösa dennasidadens att

Beslutsprocessen9.3.1 .2

förhållande tillioch beslutsi berednings-Vilka avvikelser
forupplevde, exklusivtnämndernanormalt,vad ärär res-somsom ochkorthet vadhär inämnd. det skälet återgespektive Av var en av

detta avseende.nämnderna upplysti

skolor vad be-kännedom länetsNämnden har godStockholms lån om
aktuella utbild-inomlärarkompetensträffar lokaler, utrustning, etc.

for beredning ochtidenunktenFrån den utgångsi försöket.ningar var
emeller-skulle1989. Detfor nämnden såvä 1988tillräckligbeslut som

undersöka möjli he-kunnaformed tidtid ha varit bra att närmaremer for-Stockholms skoarbetsplatsforläggningen å vissafor orter.terna
nämnden harhärvidlag,undersö ningvaltning hade gjort somegenen

utnyttjat.

bl.a. kommu-tidsramarna blevEffekten de knap attUppsala län aav ba-forsöksverksamheten komdeltagan iansökningar attom enernas förberedelseNågon egentligbeslutsunderlaett tunt av merseras . kommun.endastikaraktär möjgrund äggande var en
grundvalbeslut helt påfattade sinaNämndenSödermanlands län av

sarbeteforankrinlitade på nödvändigttjänstemannautlâtanden och att
be-möjlighethadeskolhuvudmanIngen attaskedde i kommunerna. att

länsskolnämndeni plenum. Avensammanträde skolstyrelsenislut i
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diskuterade ärendet i efterhand sedan länsskolinspektören insänt ett
preliminärt beslut. Fackliga kontakter sköttes formellt på sätt.samma
Östergötlands Nämnden redovisar, framgårlän på det i avsnit-sätt som

9.3.1.2 i den normala ordningen för handläggningtet rapporten, ettav
organisationsbeslut avseende gymnasieskolan och konstaterar att en
sådan ordning inte möjligi det aktuella sammanhanget.var nu
Jönköpings län De regionala, i fall branschkontakter,vissa centrala

nämnden i alltid inför beslutyttrande beträffandeövrigt yrkes-tarsom
utbildningen i nasieskolan, kunde genomföras.inte Endast några
kommuners emâl, vilka organisationsförslagetanmälts redan i i ju-öns
ni 1987, hade blivit föremål för branschyttrande. flera fall skolhu-I var
vudmännens förslag förankradeinte i politisk styrelsenämnd.

Kronobergs län Det händer ofta i samarbetet med SO handlägg-att
ningstiderna blir för korta. Att peka någon skyldig i sammanhang-ut

omöjligt. förstDet budgetpropositionen lagts, arbetetet är är när som
kan Givetvispå allvar. påverkar tidsramar besluten ochstarta snäva
det å vilket fattas.de Det underlag, nämnden har fatta be-sätt attsom
slut uti rån har också ofta framtagits all Skolstyrelsens formellai hast.
beslut föreligger alltidinte innan ärendenas behandling måste påbörjas.

Kalmar län Länsskolnämndens yttrande 1988 ansvarig skol-avgavs av
inspektör efter snabbsamråd inom enheten med utgångspunkt i kän-- -nedom länets struktur skolstyrelserskolor.och Någon övrig bered-om
ning tidsskäl möjlig.intevar av

Blekinge Beredningenlän i kommunerna blev högst informell.

Kristianstads län Nämnden kunde inte, tidsskäl, beredningsar-göraav
betet på grundligt Nämnden har emellertid mycket godett sätt.mera en
allmän kännedom lägeti varje enskild kommun Därföri länet. kun-om
de beredningsarbetet bedrivas informella kontakter mellantäta,genom
nämnden och berörda komuner.

Malmöhus län I gjordes inga i beredningsarbetetstort sett större avsteg
på grund tidsskäl.av

Hallands län Normal beredning omöjlig, då nämnden hade begrän-var
inflytande försöksplatsernahur skulle fördelas och vilkasat över över

sektorer skulle komma i fråga för länet.som

Göteborgs och Bohus län Tidsramarna medgav ingenting de samråd,av
L önskvärda och i flera fall påbjudna.ärm.m. som

Alvsborgs län forceradeDen mycket handläggningsprocedur star-somtade i samband med S0s skrivelse 1988-01-11 hade brister deni munt-
liga och skriftliga informationen, fick konsekvenser undertyvärrsom
den korta planeringstiden under våren. Vidare hann någon huvudman

förankrainte sina förslag hos organisationer och företag på rätt sätt.

Skaraborgs frågalän I försöksutbildningarna omvårdnads-om aven
linjen planeringen i princip avslutad när beslutet kom. detNärvar
gällde utbildning ELIA i Mariestad begärde SO relativtettannanen
omgående besked. Detta innebar länsskolnärnndens ordförande,att an-
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skolinspektöroch ansvarigvederbörande rektorkommunalråd,svarigt
ställningstagande.tillframfick komma ett

ordeÖrebro buds,stod tillhandlä attkortaDenlän som
genomföras påkundeinteoch etttill skolorinformationen ommuner

bra sätt.

kontakter medmuntligaskeddeBeredningenlänVästmanlands genom hadehandläggningNormaloch tjänstemän.skolpolitikerkommunala
rådde.det lägealltför tidsödande ivarit som

skaffaskolbesök sigkunde inteNämndenKopparbergs län meragenom förut-skolornasunderlag för bedömningkunskaperingående avsom
försöksverksamhet.genomförasättningar att

önskvärd gradiskedde inteförankringenpolitiskaDenGävleborgs län
utvecklas önskvärtkunde intebranschkontakternaoch var.som

för-förankringkravavkall ordes påIngaVästernorrlands län avom
informell ochpå tidinnebar bristenslaget. Däremot ar-meraen mera kravAlla formellasida.från nämndenshandläggningbetskrävande

uppfylldes.

hadeeftersom nämndenomöjligberedningNormalJämtlands län var fördelningochutläggningforsöksplatsernasinflytandebegränsat över
på sektorer.

1988.summariskt i januariblevBeredningsarbetetlänVästerbottens
Arbetet basera-pågått sedan 1987.emellertidhadeFörberedelsearbete

ivilkafrån kommunerna,och -beskedgningartelefonöverlâpåde sig
riftligt underlag.medinkomefterhand s

handläggningstiden i januari 1988kortaDenlänNorrbottens extremt
relseralla skolstdirektkontakter medförinte önskvärt utrymmegav forhe lerförsöksverksamheten. Intedelta ianmälde intresse attsom SO.till Dennaframställningen ut-utbildningsdelegationenbesluti om

ordförandeberedningen.formades i

ställningstagandenapåinflytandetomståendesU9.3.1.3

utomståendespreciserat derasintenämnder harFlertalet svar omom före-eller 1989. Det1988andenställningstainflytande å deras avser frånfall ingeti deuppgi annat sägsfaller ertidemel rna,som om Med dennavåren 1988.orhållandenaprimärtnämndens sida, re-avser från nämndainflytandegradenförekomstensåvälservation avsomvar nämnderna emellan 1988.varierandeutomstående

KopparbergsGöteborg och BohusMalmöhus, samtBlekinge,Kalmar,I
påinflytandeeller ininget i nämn-hade utomstående etlän stort sett

arbetsmarknadensadeSödermanlands länställningstaganden. Idens
gjor-ställningstagandendeinflytandelitetcket överettparter somangåendem arbets-åParternaförsöken.lokaliseringlämpligdes av ställningstagan-nämndensinvolverade idirektmarknaden intevar kontak-behövliganämndenlänHallandsden i Kristianstads län. I tog

nivå.regionalkommunal ellerpåter
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I Västmanlands län påverkade utomstående nämndens ställningstagan-
den representation i nämnden. I Västernorrlands ficklän de in-genom
flytande den lokala förankring skolhuvudmännens förslaggenom av

nämnden krävde. Aven i Norrbottens län utövade berörda partersom
inflytande på huvudmännens förslag. fördesDet livlig diskussion ienVästerbottens län, framför allt i fråga naturbrukslinjen. Nämndenomdär finner det därför svårt skilja på viljeyttringarna från olikaatt utom-
stående. Enligt nämnden i Jönköpings län begränsades påverkan där
från branschorganisationerna och arbetsmarknadens tillparter att prö-

förutsättningar eller beredskap för arbetsplatsförlagd utbildning in-va
respektive yrkesområde, beträffande fordons- och transporttek-t.ex.om

nisk linje. Länsskolnämnden i Kopparbergs län sände sitt förslag till
SO efterhandi för yttrande till länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och
berörda regionala branschorganisationer.

Arbetsmarknadens hade ingående synpunkter vid etableringparter avfordons- och transportteknisk linje i Uppsala län. Parterna menade att
utbildningen, miljöskäl, inte borde etableras i Uppsala Nämn-tätort.av
den godto denna inställning och kallade till överläggning inom for-
donsområ et. Branscherna uttalade därvid sitt stöd för förläggningentill Tierp. Länsstyrelsen och länsarbetsnämnden tillstyrkte detta ställ-
ningstagande utifrån onalekonomiska aspekter. Aven Uppsalare
kommun uttalade försittstö denna lokaliserin studievägen. I sittavbeslut SOignorerade helt dessa lokalaregiona ställningstaganden.aUtbildningen planeras därför i Uppsala istarta augusti 1989.tätort

Arbetsmarknadens eller branschorganisationerna hadeparter ett stort
eller inflytandeavgörande på antal lokaliseringar försöksutbild-ett avningar Kronobergs,i Alvsborgs, Skaraborgs och SåledesJämtlands län.
hade arbetsmarknadens avgörande inflytande på lokalise-parter ett
ringen träteknisk linje till Almhult. Samma gällde i frågaav ombranschorganisationerna frågai förläggningen fordons- ochom avtransportteknisk linje till Alvesta. I Alvsborgs län textilbranschenvarinförmycket aktiv lokaliseringen textil- och beklädnadsteknisk lin-av

Arbetsmarknadensje. tillsammans med branschorganisationer-parter
Skaraborgsi län helt styrande frågai bygg- och anläggnings-na var omteknisk linje. I Jämtlands län förekom kontakt frågainäraen om sam-linje med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.ma

Landstin hade inflytandeavgörande på lokaliseringenet ett av om-vårdnads injen i Norrbottens län. Aven Hallandsi och Jämtlands län fö-
rekom överläggningar med landstinget och vederbörande kommun. Des-

ledde för Hallands del till överenskommelse först inför läsåretsa en
198990. I Kronobergs län kom andra utomståendeäven än nämn-ovanda ha funktion.motsvarande Där blev de bedömningaratt or-en somdes i arbetsgrupp tillsammans med KF och ICA föravgörande nämn-en
dens ställningstagande handelslinjens förläggning till Växjö.om
Att döma vad redovisats föregåendei det i avsnittet 9.3.1.2 iav som rap-beslutsprocessen i Värmlands län nämndenporten där möjlighe-om gavtill inflytande bl.a. från samtliga här nämndater utomstående. Aven
länsskolnämnden i Östergötlands län flera utomstående möjlighe-gav

åverkantill nämndens försla SOtill diskuteradester iattgenomsamverkansgrupp envad gäller utbildning lör läns-representanterme
länsarbetsnämnden,skolnämnden, länsstyrelsen och högskolan.
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ha kommitutomstående kanpå hursinlänsskolnämnderNågra synger pålokaliseringsbeslutoch annatdimensionerinås-års1988påverkaatt Länsskol-ställningstaganden.åverkan nämn enssätt än avgenom frånframställningarnabedömnin attlänOreinämnden enro telefonkontakterkontinuerligaetteradeskompskolhuvudmännen me uppfattatharGävleborgs länLänsskolnämnden iskolor.aktuellamed införtilldelninglänetspåverkathatorderiksdagsledamöterlänetsatt utbildningsut-tillkomplatserde 0001198889läsåret genomsomav Ble-Länsskolnämnden i1988.under vårenställningstagandeskottets
bråttom.haft förhadenämndenSAF förfrånkritikfick attlänkinge

lyderKronobergs län,del iför sin attkonstaterarNämnden somman följdriktigtdetkontakt ochhade tagitSAF-kontor, attunder samma lånet.försök inågrablevinte

motsvarandeYrkesnämnderna9.3.2

SÖsamrådet mederfarenheterAllmänna9.3.2.1 av
redovisat sinahärompå förfråganharmotsvarandeYrkesnämndema
lokaliseringenfråSO imedsamrådeterfarenheterallmänna a omav Åtta motsvarandeyrkesnämnförsöksverksamheten 1988. erav -- Skogs-Lantbrukets,Elfackets,VVS-Branschens,Byggnadsindustrins,

RiksförbundVattenbrukarnas ut-ochTrädgårdsnärinâensbrukets,
från mycketpositivaS0med i termerpåtrycker sin etetsamarsyn - samarbe-fannYrkesnämndMetallindustrinsStål- ochtill bra.rättgott Handelns,ochMotorbranschensyrkesnämnder,Tvåkonstruktivt.tet försöksver-lokaliseringenSO i frågamedsamrådetbetecknar avom

mindre bra.samheten som
på isinYrkesnämndenKommunalaLandstingsförbundet qçh synger

Således kon-synpunkter.derastillSO hänsynutsträckningvilken tog
ings-intaförläggninSO vidLandstingsförbundet att ligiänsynavstaterar en till örbun-väsentligtalltinför läsåret 198889 i togplatserna
erfa-andraheltredovisarYrkesnämndenKommunalasynpunkter.dets

positi-Landstingsförbundetssamband meddelvis kan harenheter, som omvårdnadslin-utläggningenerfara SO vidfickNämnen att omva syn. alltidinteoch ungdom,barnförvårdlinjen,ochjen omomsorgergrenav skolpremisser.efter vissaplatsernaladenämndenlyssnade på ututan
YrkesnärnndensKommunalaenligthar,landstingetVårdskolorna

primär-medanomvårdnadslinjenavför mycketuppfattning, nnats
samrådefterS0s beslutfoten.fått stryka på togskommunerna ar med. Nämn-samrådför iställetYrkesnämndenKommunalamed

blev,agerande. DetS0s nämn-del besvikentillden över menarstorär S0s skol-ordebehov och möjligheter utanden, inte parternas avsom skolchefer påstarkauppfattningen,Nämnden har attorganisation.
på SO.inflytandehadelandstingen stort

fabriksindustrinförYrkesnämndenYrkesnämnd ochTekoindustrins
utsträckningvilken överens-ierfarenheterhar redovisat avsersom ståndpunkter. DeS0s sägeroçhnämndensnåddes mellanstämmelse

delartilloch SOyrkesnämnden överensstorasamstâmmigt omatt var
Yrkes-Verkstadsindustrinsförläggas.skulleförsöksverksamhetenvart grundadeförsöksortertillförslagyrkesnämndensframhållernämnd att
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arbets-dengenomföraförutsättningarna attbedömningarbl.a. påsig av S0 be-frånnämnden attutgickövrigtFörutbildninplatsförlagda en. 1988,SO den 14tillenskrivelseIigheter.mökommunens marsdömde emellertidskrevlokaliserinSO tillfrånörslaganledninmed ettav , hadeogande, intefötillståtttidkortapå dennämnden att somen, elevplat-påtillgånundersökninggenomförakunnat enavnoggrannen förutsätt-olasrespektiverekryterinåsbehovsamtföretag, lokalti sser arbets-för devillkorföretagenskonstatera attDessutomningar. es beslutade.intedelarnaplatsförlagda ännu var

samrådunderlag förerhålletpåSyn9.3.2.2
materi-med detnödasigförklaratmotsvarande harYrkesnämnderna

överlägg-förerlagpresenteradeS0den informational och unsomsom yrkesnämndernaenli1988. Dettayrkesnámndernamedningarna var ellerredsställandetillfulltbra,omständigheternaeftermotsvarande
då-materialetfannYrkesnämndMotorbranschensEndasttillräckligt.

inne-informationenansågYrkesnämnd attVerkstadsindustrinsligt.
genomföraförutsättningar attskolornasinformationhöll omsparsam skolanutsträckningvilkeniInformationförsöksverksamheten. om inkompåarbetslivetför ortenföreträdaremedsamråttkommunen
Byggnads-regonerkommuner.inämndens representanteregnaenom på degickinformation utuppfattadeYrkesnämnd attindustrins s

göras.skulleställningstagandenpolitiska som

lämpligställningstagandeninförFörberedelser9.3.2.3 om
och dimensioneringlokalisering

infor-lämnatmotsvarande,yrkesnämndersamtligaSå somgott som fram tillnåförinterntöverläggningar atthadehärom, gemen-mation
SO.medöverläggningarnainföremellanståndpunkter parternasamma överläggningarArbetsmiljönánmd hadeochYrkes-Transportfackens

branscher.med andraäven
YrkesnämndsVVS-BranschensföravsågöverläggningarinternaDessa

försöksorter.möjligaochomfattningochinnehållutbildningensdel
Arbetsmiljö-ochYrkes-TransportfackensinomOverläggningarna

di-studievägsstrukturen,avsåginriktning. Delikartadhadenämnd en disku-YrkesnämndenKommunalalokaliserinochmensioneringen en. arbetsplatsförlagd ut-imensionering,behov,verksamhetensterade
Yrkesnämnd diskutera-MotorbranschensIhandledarebildning, m.m. iParternaförsöksutbildningen. nämn-treårigadenallmäntdes nyaom försöksverk-ikraftträdandetpåtidpunkt skjutavid dennaden ville av

antal platseravhandladeYrkesnämndVerkstadsindustrinssamheten.
ânsade si-Yrkesnämnd beCentralaElfacketsfördelning dessa.och av tidigareidå namnlokaliseringen,till parternaöverläggningar enna utbild-treåriförpolicyyrkesnämndensutformathadetillsammans en Träd-SkogsbruketsLantbrukets,iöverläggningarnaVidnin oc. grundväsentli attansågs detYrkesnämndersnäringens res-går

lo-bakomochkonsekvensernamedinförståttyrkesrådpektive svar försökfattning, attnämndernasdetså fallet,Varkaliserinñen. upvar buds. Parternatillbegränsadedenörjas inomkunde på som sram uppfatt-bestämdsedan 1984yrkesnämnd hadeByggnadsindustrinsi en län. Dettahelautbildning imed treårigförsökville hadening attom
198



VidSO.medöverläggningarnavidtillgodosettocksånämndenfick iägdedenundantagmed rumöverläggningar, somdessa avsamtliga Imellanenighet parterna.nåddesYrkesnämnd,Verkstadsindustrins beträffandemeningsskiljaktigheterfannsnämndensistnämndaden
skolor ochlämpliga orter.

oli-påallmänhethämtade imotsvarandeyrkesnämndernaiParterna överläggningarnavidställningstagandenfor sinaunderlaginka sätt utbild-landstingenstillhärvidsigvändeLandstingsförbundetSO.med frånunderlagfickYrkesnámndenKommunala so-förvaltningar.nin ochpolitikerdvs.ledamöter,nämndensfrånochörvaltningarnacial
organisationer.fackliga

redangrundvalpåredan,hadeYrkesnämnd av enggnadsindustrinsB vaderfarenheterVästmanland,i somförsöksverksamhet avgåendeE informa-hämtade inYrkesnämndVerkstadsindustrinsskulle.omma rkesut-vidareutvecklaförutsättningar attochbehovintresse,tion om huvudsaskedde iDettaförsöken.genomföra genomochbildningen att enligtsin nämn-iföreträdare tur,lokalaochregionalamedsamtal som Motorbran-iParternaskolorkommuner.medkontaktden, har nära frånställningstagandenför sinainformationfickYrkesnämndschens Elfacketsanställda.ochföretagbranschensdvs.huvudmän,respektive riksom-hainledningsvisunderlag attfickYrkesnämndCentrala genom yrkesnämnder samtlokalabranschens 28bl.a.informationerfattande Lantbru-yrkesråden.iledamöterintresserade,och t.ex.berördaövriga in-sinhämtadeYrkesrådTrädgårdsnäringensochSkogsbruketskets, Tekoin-ordeSåyrkesråd. ävenrespektivefrånhandförstaformation i Dessasindustrin.fabriförYrkesnämndenochYrkesnämnddustrins Yrkes-VVS-Branschensföretag.enskildafrånunderlafick dessutom ocharbetstagarearbetsgivare,från yr-ormationinhämtade innämnd ori-välArbetsmiljönämndochYrkes-Transportfackens varkeslärare. infor-särskildingenhämtadesDärförfrågeställningarna.enterad om Imed kommuner.kontakteremellertid vissaNämndenmation in. tog läro-preliminäradeninformationadekvaterhöllshuvudsak genom medsigförsågRiksförbundVattenbrukarnas un-SO.vidplansgruåpen och från vatten-vattenbruksutbildningaretabeleraderedanderla n
ranschen.bruks

sö9.3.3
lokalise-års1988föregickSOinomdiskussionerprincipiellaDe som avdelning-ansvariå dencheferansvarigamellanfördes aringsbeslut be-talagligtiildping,nasieutföravdelningenverket varviden verketchefer vidOvrigasledningen.ochG-avdelningennämnd ver

dessa.involverade iprimärtintevar
handlingardebedömningen attverketinomhandläggarnivån görsPå otillfredsställan-oftastlänsskolnämndernaoch frånviakom in varsom skrivelsedenutformningenpåbl.a.framhålls det,berodde, avde. Detta mångamed. IgåttS0 utförsöksverksamheteninbjudan tillmed som kom-Enkommunerna.frånhuvudhandlingar tagetfall fanns inga över

nämnderna ttraför attsvårtdetsammanhangetplikation i att varvar skädessaBl.a.klara.intekursplaner varocheftersom tim- avvarsig emellertidutgickSOframställningaryttranden ochnämndernas vaga. delsmåningomså attvisade sigfram. Detfördefrån vad nämnderna en
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beredskap försöksverksamhetkommuner inte hade anordna denatt som
förts fram via nämnden. Det kunde också förekomma yrkes-att en
nämnd menade det skulle möligt för kommun gälldeatt nog vara en

efter-Södertälje anordna försöksutbi dning detta iattt.ex. att menen
fel.hand visade sig vara

hand-hade, framhålls det inom verket, behövt framgå inkomnaDet av
vilken lokaler, och företag förlingar i utsträckning lärare, utrustning

arbetsplatsförlâggning komma finnas för försöksverksamhe-skul atte
ofta detDet orde det emellertid inte. I beredningsarbetet inteten. var

möjligt gå län kommunen medvetenatt att notera t.ex.äne om var om
kostnader sku fall då det fanns någrakomma uppstå. I de inteatt att

handlingar från huvudmännen kunde heller denna granskninginte gö-
ras.

alltid möjligt till det fanns framställningar frånDet inte attattvar se
allmänhet länsskol-kommunerna. I blev det nödvändigt gå på vadatt

nämnderna kontrollerades emellertid önska-Det kommunernasagt. att
de försöksverksamhet.

Efter handlingarna fråndet kommit in via och länsskolnämndernaatt
ordes sammanställningar nämndernas för respektiveönskemål;av en
studieväg och totalt. I de studievägsvisa sammanställnin notera-arna
des antal önskade intagningsplatser skolhuvudman studieväg.per oc

ordeTio handläggare dessa sammanställningar.

uppgifter skriftligtKom letterande vid behov muntligt ellerintogs
från änsskolnänmder och kommuner. flesta handläggarna ha-De allra

helst erfarenhet dimensionerings-de ingen och lokaliserings-som av
SOärenden vid tidigare isom i avsnittet 6.3.2utan nämntsvar rappor-

inlånade från andra uppgifter verket.ten i Bedömnin ari olika avse-
därförenden måste ligga på plan hos hand Dettaett annat äggarna.än

nödvändigt eftersom varje ställningstagande skulle till deblev anpassas
för dimensioneringkriterier och lokalisering angivits i års1988som

SO erforbudgetproposition, och till de kriterier skulle kom-senare som
i propositionen omständigheter nöd-198788l03. Dessaattma anges

vändig orde successiva, sakli ställningstaganden under bered-att a
ningsar tidigare oncentrerades till under-ansvarigtetet, nämnts,som
visningsråd.

sammanställnin utgångspunkten vidDe nämnda samrådetarna var
för ochmed företrädare skolhuvu med yrkesnämnderna.ännen

beredningsarbetet finnas hur grendel-Det kunde i vissa oklarheter om
årskurs kunde försvåra bedömningarnanin i 2 skulle Dettaut.en se

lokaliserin fall successi-ämplig Enbart i bedöms emellertid detettom . frågakursplanearbetet få etydelse i lokaliseringen. disku-1988va om
det skulle finnas merkantil inriktning textil- ochterades att en inom

undval utbildningbeklädnadsteknisk linje. På härav lokaliserades
inriktning till Om det denna in-med denna Ma skulle visa sig attö.

fårriktning inte kommer till stånd denna lokalisering således ses som
felaktig bedömning hänförbar till kursplanerna färdigställtsatt suc-en

cessivt.
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föroklartlängeberedningsarbetetunderocksådetSom nämnts, var underförsöksverksamhetenmedräknaskulle attSOhandläggarna om försvårade arbetet.Detplatser.eller 6 500000omfatta 6skulle198889 utlagda plat-antalefter det att ettplatser6 300 utladesSammanlagt caskolhuvudmännen.återlämnats avser
samla-1988vårenyrkesnâmndernamedgenomgångenförstaEfter den vidutbildningfrivilligformedskolinspektörersamtligaS0 ansvarde härvidfickInspektörernaSO.påkonferenstilllänsskolnämnderna en SOlämna.hadeSO attförsöksverksamheteninformation somden om underlagklarhet deiytterligarenåförtillfället somattocksåanvände

nämnderna.fråninkommit
kom-bådadeochyrkesnämndernamedgenomgångarinledandeEfter dessalatserantalethurönskemål,inkomnabl.a.munförbunden, förhålllandeav tillipå linjen to-antal platserordinarietillförhöll sigavsåg yrkesnämn-återkomproportionaliteten,linjernapåantal platsertalt Detreaktion.medskrivelsetelefon ellerviaSOtill enderna enom- priorite-lämnade sinaesnämndernaförekommaockså attkunde yr

överläggningarna.vidringar
för-önskemåldeyrkesnämndernamedöverläggningarna omVid var delánsskolnämndernaeller viaframförts somsöksverksamhet avsom dennasåledes inomgrundades Det som yr-ramdiskussionerna varmöjligllet fun-harDetprioriteringar.sinahade att görakesnâmnderna englânsproñlfåförsöktlänsskolnämndernaexempel på attmånganits varitSO, haförföreträdareenligtkan,Dettaförsöksverksamheten.på skolhuvudmän-medsketthadå kandiskussionereftersomproblem,ett haft bety-sinhakanDettalåsningar.tilllettkan hasinvilket turnen, länsskolnämndernaellerreaktionerför närdelse avgenomsenare -- yrkesnämnderna.medsamrådetändratsönskemålframförda genom

yrkesnâmnderna nämnts,medöverläggningarför dessa somMålet var,motsättningarVissaochantal platser orter.överenskommelsenåatt om hållaYrkesnämndByggnadsindustrinsSå villeförekomma. t.ex.kunde områdebranschensinomförsöksverksamhetforplatserantaletnere S0 ochinstallationselektrikergällerdetpå. NarSO tryckte varmedan bakgrundskeskulle motintagningingenyrkesnämnden attöverens om utbildningendelhurfanns storöverenskommelse inte somavatt omav ha såvilleyrkesnämndenKommunalaarbetsplatsförläggas.kunde områdedettamöjligt. Inomförsöksverksamhetiplatsermånga som
hålla igen.SOmåste

förhållningssättgenerella gemensammanågrafanns inte varsomDet
Detyrkesnämnderna.med var av-överläggningarna gemensammavid allaöverenskommelseskulle blidetsidafrån S0s somattsikten en S0 framgårmedinteyrkesnämnderna överensfalldebakom. Istod var handlingarskriftligaIsammanträdesanteckningar.någraintedetta av överläggningarna.viddeltogvilkaenbartnoteras som

studie-skälnaturligaskeddeyrkesnämndernamedGenomgån avarna med yrkesnämn-överläggningarmedångarvägsvis. E ett par omr sammanställningavstämning. Enförhandallasamlades äggarederna försökförförordade latserfrågaläget iaktuella av-detgjordes grundvallstâmdesöver om resultatendennaPåstudievágarna.olikadeseende totalramen.yrkesnâmnderna motolikamed deöverläggningarna avav
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undervisnings-ansvarigtordeberedningsarbetetunderKontinuerligt totalaDenavdelningen. sam-ledningsiavstämningarråd pdär J nup överläggningaromgångarnaförstalägetmanställningen över generaldirektören.meddiskuteras ävenyrkesnämndernamed
uppgickomfattadeintresseanmälningarnaplatserantaldetEftersom önska-dethurfråheredningsarbetet ytterst omblev aentill 10 000ca ochförst 000till 5 atserned un-senareskärasskulleplatsantalet pde medgningarnaöverläförstadeEfterplatser.000till 61988vårender försöks-förföror atslatserantaldetyrkesnämnderna översteg somSO nödvän-därmeddetblevtillgängligadenverksamhet nomramen. förordat. Där-rkesnämndernalatserdedelbortdi somtaatt aven lägedettaIyrkesnämnderna.ontaktförnyadvid behov metogs emellertidYrkesnämndernamaterial. gavsingetesnämndernafick yr bortsigtänkakunde att tahandförstaimöjlighet att manvarange upplevdeSinomden somnedskärningDenna manplatser. somvar idessförinnanSÖ yrkesnämndernaocheftersomgenomföra,svårast att

varitprincip överens.
gningar-överläSÖs påmed ochavsikterredovisatshär är synVad som evelserNämndernas gemen-yrkesnämnderna. av euppmed egnana avsnittetföregående ii detbeskrivitsharöverläggningarnaâaârtána

SÖ på-medkontaktervidsöktekommunerlänsskolnämnderSåväl som SO fick mottatillgodosedda.blevönskemålen upp-deverka att egna kommunerfråntelefonsamtal främstantalochvaktningar stortett upplys-kompletterandeönskadeskolledareochskolchefer gesomsamt bedömskontakterDessaläge. inombättreikommasyfte etti attningar be-attpå sätt änbesluten annatslutliSO deeffekt påhaftha ainte omständighetdennaustkanöjligenbli bättre.kundeslutsunderlaget ned-denvidstruketivitönskemål bintepåverkat ettoch till ha attav till väsent-beredningsprocessenönskemålentotaladebantning somav komglesbygdsdelegationenfrånskrivelseEnhandladel komlig att om. naturbrukslinjen.försök inomförlades utplatserantaletökaatt som KirunaochLyckseleKrokom,tillförsöksverksamhetLokaliseringen av propositionernaiförslageringensföljdindirektdelvis reavenvar Bergslagenelariinsatseritiskaregionalpo avsärskilda1987188264om regio-särskilda19878886och27-28inland s. omSverigesoch norra propositionerdessaI24-25.län s.Norrbottensinalpolitiska insatser utrustningförnyelseförskulle avsättasmedel avsärskildaföreslogatt pfattadesDettaavsåg avpropositionerna uregionerdeiutbil ingi samheten.örsöksverförberäknademedlensärskildeSO så att vara
yrkesnämn-medöverlänämndasistEfter den ovan mellanöverensstämmelseSÖs därefter etåtgärderochderna anns Resulta-härför.försöksverksamhetochtänkttil ramenforantal platser till-Detgeneraldirektören.ochhefenavdelninfördåföredrogstet förochutbildningsdepartementet re-isåredovisadesbeslutettänkta oc skedde isistnämndaDet sam-utbildningsutskottet.förpresentanter iutskottsmajoritetenSO kallades en-dåtillfällende avmedband ett av i6.2avsnittetiföregående rappor-detibeskrivitsvadmedlighet som medtidspressunderskettsåledesberedningsprocessdenEfter somten. vid dennadetfannsyrkesnämndernamedintentionen överensatt vara ställningsta-gjordapåändraför attegentligt utrymmeingettidpunkt
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tilltänkta beslutetföredragning detförekom ingenganden. Det vareav
S0skansli eller direktion.sig S0s ii

meddeladeiSom beskrivits det föregående i avsnittet 6.1i ut-portenra
ril sittpressmeddelande 198814bildningsutskottet ett aengenom försöks-borde tillplatserställningstagande ytterligare 1 000 örasatt

vid under-lägsta antal eleverför ochverksamheten läsåret 198889 att
för i proposi-åtta i ställetglesbygd bordevisningens början i somvara

beskri-beredningsarbeteföreslagna tolv, Det102tionen 198788 som
di-1988föregick S0s beslut den 15detvits mars omovan avser som Ge-intagningsplatser.avseendelokalisering 5000mensionering och

SOeffektuerade de ändringarapriltilläggsbeslut den 25 1988ettnom beslut fö-pressmeddelande. Aven dettautskottetsmeddelatssom enom företrädareberörda yrkesnamndermedregicks âggningar samtöverav
for huvudmännen.

vidoch bedömningsgrunderKriterier9.4
och beslutställningstaganden

Länsskolnâmnderna9.4.1

lokaliseringsbeslutdimensionerings- ochDe underlag för års1988 som
foranalyseratstillställde SO januari harlänsskolnâmnderna i 1988 att
utgåttkunde haprioriteringsgrunder nämnderna därvilkautröna som

från dennahärom härrör såledesfrån. fortsättningsvisVad sägssom muntligt eller ånämnderna,analys. ha förekommit annatDet kan att
rågaavseende eller iS0 kompletteringar i dettameddelatsätt, om

till-Sådanaintresseanmälningar.skolhuvudmännensrioriteringar av
beaktats här.emellertid inteharägg

priorite-redovisade klart vilkalänsskolnämndermindretalEndast ett
ställningsta-utgått från vid sinahaderingsgrunder de sammantaget

frånunderlagenintresseanmâlningar. Itill skolhuvudmännensganden
överhuvudtaget.prioriteringarsvårt utläsa någraelva län det attär

medJämtland kombineratfrämst Uppsala ochför några länDetta är
väl. nämnd härut-motiveras Enförs fram bedöms ochde förslagatt som påintresseanmälningarvidareförmedlade inkomnaKronobergsöver

ochskolstyrelsernashandläggningstidenutangrund kortaden somav ställningstaganden.länssko nämndensföljd därav utanen
rioriteringarvisserligen ingaredovisar görTre länsskolnärxmder men

Så fästeframstår särski angeläget.vadmarkeringar tsom somav för-snabbuppmärksamheten på behovetlännämnden i Alvsborgs av en
Orebro länsområdet. Förpå det textiltekniskanyelse utbildningenav för ochlinjefullskaleförsök;önskemål två ettdel markerades ett enom länSkaraborgsLänsskolnämnden iomfattande alla kommuner. ör en

emåltillstyrkatillställa sig tveksammarkering ett önsattattgenom konsekvensernakommunalekonomiskafrån deskolhuvudman innanen utredda.utbildninggenomföraoch möjligheterdärmed skolans äratt

ochGöteborgs Bo-Södermanlands,Fem länsskolnämnder Stockholms,
skolhu-alinnebördenhus bedömningaroch Västerbottens attgör aav försöksverksamheten,vudmän, för delta ihade anmält intresse attsom

203



hade förutsättnin detta på bra En Blekingeatt göra ett sätt.ar annan
på grund tidsbrist, i alla detaljer inte hade kun-att nämnuppgav en, av

förutsättningar forutreda kommunernas försöksverksamheten.nat

SödermanlandsTvå länsskolnämnder och Norrbottens uttalar klart
påbörjad försöksverksamhet för 500-försöketinom prioriterasatt ramen

förstai hand.

Vid sidan vad frågai enskilda län tillämpade sjunämnsav som om ovan
Södermanlands,länsskolnämnderna Ostergötlands, Kalmar, Skara-av

borgs, Västmanlands, Kopparberg och Västernorrlands metoden att
rangordna inkomna önskemål, eller enbart de dessa tillstryktes,av som

föri prioritetsordning, enskilt varje önskemål eller i Ingengrupper. av
dessa nämnder, med undantag Västernorrlands, emellertidav ger en re-
dovisning vilka bedömningsgrunder prioritering-sammantagnaav som

utgick från. hindrarDetta emellertid inte utgångspunkter förattarna
bedömningar enskilda önskemål eller utbild-önskemål avseendeav en
ningssektor identifieras.kan Länsskolnâmnden Södermanlands läni
län hade speciell avsikt med tillstyrkansin avseende utbildningt.ex. en
för social service och omvårdnad. Motivet det skulle kunnaatt prö-var

olika huvudmannaskap med tanke på arbetsplatsförläggningenvas
tredje året. Länsskolnämnden i Kalmar län önskade koncentreraden
försöksverksamheti fråga teknisk-industriell utbildnin kun-om som,värdefull frånde både nationell och Sammaregionalvara synpun
nämnd motiverar näraliggande borde fågymnasieregioneratt tre starta
industriell teknisk linje med hänsyn till näringslivets där starka tyngd-
punkt verkstadsindustrin.inom Nämnden också prioritering igör en
det fall hela nämndens prioritering inte skulle SO. Det-accepteras av

dock grunderna härför beskrivs.ta utan att

Nämnden Jönköpings län hade utgångspunkt föri sina bedömningaren
för flermycket väl kan ha gällt nämnder, detta inteäven ävensom om

redovisades. Nämnden skriver således Efter samråd med berörda skol-
huvudmän har länsskolnämnden beaktat de förutsättningar ak-desom

erbjuder för försöksverksamhet.tuella skolorna bedriva Härvidlagatt
fortbildninginformation, och utrustningskomplettering viktiutgör frånaförutsättningar för försöksverksamheten.deltagande i Underlaget

länsskolnämnden i Hallands län intrycket likartad grundläger av en -gande bedömning. Den enda nämnd beskriver övergripansom meren esammanfattandeoch bedömningsgrund länsskolnämnden Väster-är 1
norrlands län. Den tillkänna förslagennämnden har bedömtatter

avseende på deras för förankringmed betyde arbetslivet, hos rkes-se
arbetsmarknadensråd och skolornas och ered-parter samt resurser

skap framgångsrikt genomföra försök. Med utgångspunkt den-att ett
bedömning nämnden sin prioritering.görna

Yrkesnämnderna motsvarande9.4.2

Yrkesnämnderna motsvarande har tillfrågats första hand sök-vad de i
de dimensioneringarnå med och lokaliseringar föror-nämndente som

dade inför års dimensionerings-1988 och lokaliseringsbeslut.

Tretton yrkesnämnder motsvarande har besvarat denna fråga. Dessa
har redovisat tämligen olikartade strävanden inför det nämnda beslu-

Dessa beskrivs här för nämndvarje motsvarande för sig.tet.
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nämnden forsta hand sökteVad imotsvarandeYrkesnâmnd
nå med de dimensionerin ochar
lokaliseringar fororda essom

Yrkesnâmnd En utbildning inomByggnadsindustrins gemensam
alla elever harBY-blocken där

möjlighet välja alla in-att grenar
linjen.om

God möjlighetYrkesnämnd överblickCentralaElfackets samt en
genomförd for-aktivt delta iatt

söksutbildning och utvärdering.
Större spridning landet och tillYrkesnâmnden iKommunala
mindre Fler primârkommu-orter.

omyårdnadslinjenskall haner
Aldredelegatio-med anledning av

kommunaltport ettnens ra om
rån för all äldreom-1992ansvar

sorg.
Landstingsförbundet Förbundets uppfattnin attvar

försöket få såvarje år sku
samtliga plat-många platser att

treåri-i vårdutbildnin varser en
försöksperio till än-när en var

a.
Lantbrukets, Skogsbrukets Samtidig forsikti het och tillräck-och

for-Yrkesnämn- volym vid äggningårädgårdsnäringens ut av
er

Tekoindustrins Yrkesnämnd täcka industrins kommandeAtt
behov utbildade gymnasieele-av
ver.

olikaTransportfackens Yrkes- och Ar- Försök i kommuner stor-av
med näringslivs-betsmiljönämnd lek och olika

riksrekryteringstruktur samt att
till exempelvis flyggrenen skulle
fun begränsades val-Dockera.

där-igheterna högstmöj avsevärt
antalet kommunerigenom att

utbildning,med transportteknisk
for försöket,anmälde intressesom

begränsat.ytterstvar
NaturbrukslinjenVattenbrukarnas Riksförbund denI treåriga

jord-, och träd-skog-ansvarar
for forsta utbild-gårdssektorn det

ningsåret. Förbundets ambition är
innehållsmässigtutbildningenatt

omfattning skulleoch i fråga om
med bran-komma harmonieraatt

schens behov.
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söktehandförstanämnden iVadmotsvarandeYrkesnåmnd
ochdimensionerindenå med ar

förordalokaliseringar essom

tillgodose kommunernassökaYrkesnâmnd AttVerkstadsindustrins
önskemålverkstadsindustrinsoch

yrkesutbildningutveckladom försök på de orterstartaattsamt
fått för-hadegymnasieskolandär

för detta.utsättningar
yrkes-medsyftetfrämstaYrkesnânmd DetVVS-Branschens

nämndens attvarengagemang
iteknikinnehålletutökadedet

förverk-kundegrundutbildningenreglerteknikfrämsti styr-,as, skolorDeel-teknik. som
hadeförsökförordadenämnden

den kompetensochutrustningden
kunnaförerfordrades att e-som till-påutbildningennomföra ett

fredsställande sätt.
forsöksverksamhetenförläggaAttfabriksindu-förYrkesnämnden glära förutsättningarbratill orterstrin

utbildningsresultatför ett gott
eftersträvatsharfinns. Dessutom

olikapå deutbildnin orter-att en
branschin-olikaskall ha gotnna

riktning.
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Bilaga 8

Tillvägagångssätt inför10.3 och vid
ställningstaganden ochdimensioneringom
lokalisering

10.13. Länsskolnämnderna

Enligt uppgift härom från åtgärd18 nämnderna deras vanligasteav var
med anledning SOs anmodan den december inkomma21 1988 attav-med underlag for lokaliseringsbeslutårs dimensionerings- och1989 -be underlag från rundskrivelse. Detskolhuvqdmännenatt om genom enförekom till hu-också innehållet i SOs anmodan vidareförmedladesatt

vudmännen telefonkontakter, skolledarkonferenser, eller vidvidgenom
kommunseminarier.

Uppgifterfrån de 24 länsskolnämnderna antyder13 sammantagetavfö jande bild in-tillvägagån iövrigt vid länsskolnämndernaättetav
for överlämnandet införunder till SO års dimensionerings-1989agav
och lokaliseringsbeslut.

Vid länsskolnämndernas SOunderlag tillberedning och beslutav omvåren erfarenheterna från Som1989 våren värdefulla.1988 nämntsvar
i avsnittet 10.1.2 i försökte nämnderna också på olika eli-rapporten sätt
minera olägenheter förekommit våren 1988.som
I del fall ombesörjde, skol-nämnts avsnittet 10.2.2 i rapporten,en som
huvudmännen själva nämnden fick kän-redan i slutet våren 1988att avnedom önskemål försök läsåret Några länsskolnämnder198990.om om
gällde Värmlands Skaraborgsoch län sände redan i oktober-t.ex.
ixovâember SOtill försök inför det nästföljande1988 sina önskemål om
äs ret.

Erfarenheterna kunde få lánsskol-också andra effekter. Således tonade
nämnden i Västernorrlands län ned något jämfört medsina insatser
1988. Detta beroende på erfarenheten föregående länsskol-från år att
nämndens prioriteringar och haft betydelse då SOs be-synpunkter liten
slut dimensionering fattadesoch lokalisering försöken 1988.om av
Nämndernas beredskap inför skulle och de be-den beredning skesomslut skulle fattas således bättre motsvarande tidpunktvidänsom var1988. Tidsramarna för denna efäremellertid lika snävaprocess var un

1Sl188.dDetförekom därför esluten fick1989 de formella tasattävensoifnie ter an .
SÖsEnligt anmodan till skulle dennämnderna lämna underlagatt

prioritering mellan länsskol-studievägar och kommunerorter som
nämnden gjorde Det bl.a. därför naturligt nämndernaär att äg-anges.
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beredningsar-prioriteringsfrågor i sittuppmärksamhet åtnade större
jämfört med 1988.våren 1989bete

Jönköpings, Kro-Ostergötlands,Uppsala,nämndernafjärdedelEn av redovisarJämtlands länS ocharaborgsBlekinge,Gotlands,nobergs,
förföreträdareellerbranschorganisationernamedkontaktde hadeatt

1989. Dettavårenberedningsarbetei sittarbetsmarknadenpåparterna gällalänJönköpingslänsskolnämnden iemellertidunde nämnt av våren 1988.slutetkom in ifrån huvudmännenönskemålde avsom
länsskolnämndenföreträdda iarbetsmarknadenfall åde ärI parterna

till S0 iunderlagnämndernasbehandlingende idessakom taatt av tillsändesdeinnanbehandlades i plenumunderlagenfall dåsamtliga
Gotland,Uppsala,nämnderNågralänsstyrelserna.gällerSO. Samma

medkontakteremellertidredovisarSkaraborg separataKronoberg och
beredningsarbete.aktuellai sitt härandra länsorgan

utsträckning ut-vilkenående beskrevs iforei det9.3.1.3I avsnittet
branschorganisationerna samtarbetsmarknaomstående parter,ens på de ställningstagan-infl tandehademyndigheterochellerföretag

vidareför-nämndenförsök ilokaliseringlämplig änetden somavom vadkannämnda avsnittpåpekasiSom ocksåS0 1988.tillmedlade som
ställningstagandennämndernasvidha viss relevansbeskrivs där även

lokaliserings-ochdimensionerings-årsSO inför 1989underlag tillom vilkenredovisat iemellertid explicit ut-harnämnderbeslut. Några
ställningstagandenderasinflytande påhadeutomståendestêrååkning1 .

utomståendekom attlän redan 1988Västmanlandsfallet iLiksom var ställningstagande 1989på Kalmar länsinflytandeha represen-genom
nämnitation

länsstyrelsen,efterhandilänKopparbergsLänsskolnämnden i gav möj-branschorganisationerregionalaberördaochlänsarbetsnämnden
skeddetill S0. Detta attunderlagnämndenspåverkalighet genomatt

yttrande.forredan innämndenunderlag säntde fick det som
länsskolnämnden ide förslagutomståendeblandFörankringen somav lokala lokalai deforsta handfram skedde iföralän komGotlands att

transportteknik ochochför fordons-Lokala branschoråanyrkesråden. för skol-stödskrivelserformellautformafackklubbenlokala some Nämndenförsöksverksamheten.deltagande iansökanstyrelsens om under arbetetsuttalanden ortspositivafått upplevaocksåhar att
och lant-länsarbetsnämndensfrån såväl länsstyregång somsens

tjänstemän.ruksnämndens

ak-stöddeUppsala länmyndigheter iarbetsmarknaden ochlokalaDen
Enteknisk linje iTierp.industrielletableringtivt upp-gemensamaven också,S0 kom1988.generaldirektör vårenS0sgordes hosvaktning

nämndensföljaglesbygd,handladetill det atthänvisningmed att om
till Tierp.lokaliseringdennaförslag i fråga om

Älvsborgs ställ-nämndensinförläniBranschorganisationerna var denlokaliseringenengagerade ihårtvåren 1989ningstaganden pro-av
transportteknisk linjefordons- ochlinjen liksomduktionstekniska av
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också föremålhantverkslinje i LerummedFörsökettill Vänersborg. var
organisationerna.frånför intressestort

SOötlands tillställdelänsskolnämnden i Östergötlands länunderlagDet som industriell teknisksärskild ordning iunderstödjas ikom att ga om
länsstyrelsen,skeddeDettatill Kinda kommun. ut-linje genom en av

underteck-länsarbetsnämnden och länsskolnämndenvecklin
SO.tillskrivelsenad

motsvarandeYrkesnâmndernal0.3.2

SÖerfarenheter samrådetAllmänna med10.3.2.1 av
det föregående redovisades yrkesnämndernasI avsnittet 9.3.2.1 i mot-

svarande, efter förfrågan härom, lämnade allmänna på samrådetsyn
SO samband lokaliseringen försöksverksamhetenmed i med 1988.av

VVS-Branschens, Skogsbrukets,Nio yrkesnämnders Lantbrukets,
Trâdgårdsnäringens, Textilindustrins, Fabriksindustrins, Transport-
fackens, Kommunala och Vattenbrukarnas riksförbund där redovisade

för före dimen-upplevelser giltiga också det samråd ck 1989 årsär som
sionerings- och lokaliseringsbeslut. Sex dessa ade således all-av en

Såförevar beslut. hadepositiv på det samråd sistnämndamänt syn som
också Måleribranschens Centrala YrkesnämndenYrkesnämnd och
Byggnadsplåt. uppfattningEnligt Motorbranschens Yrkesnämnds
fungerade samrådet bättre Verkstadsindustrins Yrkes-1989 1988.än
nämnd den âmforande lokaliseringsfråganbedömningengör att san-
nolikt etades på bättre inför 1989 års beslut.ett sättgenomar

Tre inflytande frånyrkesnämnder berör graden på beslutet nämn-av
dens sida förfogandeeller hur den tid stod till påverkade samrådet.som
Livsmedelsbranschens fick kallelseYrkesnämnd till överläggningar om
lokaliseringen därförmed alldeles för kort varsel och kunde inte låta
sig på önskat Nämnden framhåller särskiltrepresenteras sätt. att en
överläggning ägde telefon. Yrkesnämnd hördes in-Lackerarnasrum per

före beslutet och kunde inte med yrkesnämnder.samverka övrigate
Stål- och Metallindustrins fann material införYrkesnämnd att över-
läggningarna SOmed kom mycket och beredningstidensent att var oac-
ceptabelt utforskakort. Nämnden hade inte någon rimlig chans att
berörda kommuners företags förutsättningar försöket.och deltaga iatt
Nämnden dessutom avtals-konstaterandet den omständighetengör att
frågan försöketinte löst, överläggningarna inleddes, innebar attnärvar
vari kritiskt läge.ett

Ytterligare berör överensstämmelsenyrkesnämnder motsvarandetre
SOsmellan vid överläggningar-och respektive nämnds ståndpunkter

Livsmedelsbranschernas Utbildningsorgan kort ochkonstaterarna.
fickI sak vi eniga och vi vi vil1e. Aven Träindustrins Yr-ott var som

esnämnd framgång och upplyser SO helt följde nämndensrönte att re-
kommendation, frå dikte-okaliseringen till Lycksele,utom a som1 om
rades politiska beslut. andstingsforbundet fann konkurrensenattav

därförplatserna infor beslutet. Förbundets problem gälldestorom var
lokaliseringen, omfattningen.inte utan
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samrådunderlag förSyn på erhållet10.3.2.2

redovisade9.3.2.2i avsnittetmotsvarandeyrkesnämndernasTolv av presenteradeSOinformationdenmaterial ochpå det un-somsomsyn motsvarandeyrkesnâmnderna ut-ärmedfor överläggningarnaderlag
ettderaskulledennämndernadet atttryckt avatt avseutan avanges gällerbåda. Dettaalladärför härförutsättsDenåren eller 1989.1988

Kommunalaörbundet,LandstingsYrkesnämnd,Byggnadsindustrins
VVS-BranschensYrkesnämnd,VerkstadsindustrinsYrkesnämnden,

Yr-årdsnäringensTrädochSkogsbruketsLantbrukets,Yrkesnämnd,
Yrkes-branschensRiksförbund, TextiVattenbrukarnaskesnåmnder,

Yr-TransportfackensochfabriksindustrinforYrkesnämndennämnd,
Arbetsmiljönämnd.ochkes-

innehöllunderlagetansågYrkesnämndVerkstadsindustrins att spar-
genomföra försöks-förutsättningarskolornas attinformation omsam uppfattadedock deförklaradenämnda att0vriganyssverksamheten.

överläggninförunderlagpresenteradeSOinformationden ar-somsom lerlfredsställandefulltbra,omständigheternaefter1989 ena som Yrkesnämnd,Handelnsdeladesuppfattningtillräcklig. Denna även av Yrkesnämnd.MåleribranschensYrkesnämnd ochCentralaElfackets
rkes-Två1988.bättreunderlagetMotorbranschens änEnligt var levde inTräindustrinsochLivsmedelsbranschensnämnder orma-up upplevdegnadsp åt attYrkesnämnden ByCentralationen saklig.som tillhandahöllsmateriadetinformationSO bra att varsommengav en

magert.
Metallindu-ochStål-ochUtbildningsorganLivsmedelsbranschernas

tillhandahölls vidunderlag över-detYrkesnämnd beskriverstrins som
desammanställningsåledes orterfick överlâggningarna. De somen hade, enligtDennaförsöksverksamheten.delta iintresse attaviserat av kommen-länsskolnämndernaYrkesnämnd,Stål- Metallindustrinsoch

förunderlagnämnden ingetenligtMaterialetoch prioriterat.terat av skolfunnitsorde haHärbedömningar.kvalitativa
näringslivetsgymnasieskolansskolstyrelsens, samtkommentarer om fann vidNämndenmedverka.viljaochlokala förutsättningar att en

försöketvidmedverkaförmodadesföretagundersökningsnabb somav medsamverkaninformationhändigmycket knapdet framkomatt om
hadeUtbildningsorganelsbranschernasföre ansökan. Livsrneskolan

SO.medöverläggningenföre den förstasammanställningenvelat ha

lämpligställningstagandeninförFörberedelser0.3.2.31 om
och dimensioneringlokalisering

yrkesnämn-samtligasåhadeavsnittet 9.3.2.2Som redovisats i gott som
in-överläggningarinformation härom,lämnatmotsvarande,der som emellanståndpunkterfram till arternaför nåattternt gemensamma påförefalSammaSOmed 1988.infor överläggningarna svarenaver, inför 1989inför överläggningarnafalletvaritdöma, hafråga härom att

gällakomlokaliseringsbeslut. Detta attoch ävenårs dimensionerings-
inför sist-förstöverläggningarkom berörasyrkesnämnderde att avsom hand-delYrkesnämndsMetallindustrinsStål- ochnämnda beslut. För

mel-medsekretariatnämndenslokaliseringsfråganemellertidlades av
nämnden.itillinformationlanliggande parterna
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Den redovisning yrkesnämnderna motsvarande enligtsom ovan
nämnda avsnitt har lämnat innehållet i dessa överläggnin 1988om arförefaller giltiga inför 1989 års dimensionerings- lokali-ävenvara ocseringsbeslut. För de yrkesnämnder kom beröras först sist-attsom avnämnda beslut avsåg överlä gningarna rangordning försöksorternaav
Livsmedelsbranschernas ildningsorgan,Ut lokaliseringen Handelns
Yrkesnämnd, linjestruktur Lackerarnas Yrkesnämnd dimensio-samt
nering och läroplansarbetet Måleribranschens Yrkesnämnd. samtli-I

dessa nämnder slutgiltigt eniga sina ställningsta-parternaga var omganden. Centrala Yrkesnämnden Byggnadsplåt, upplyst endastsom om
överläggningar konstaterade enighetenatt ägt att storrättrum, var

det förekom lokala variationer beträffande lokaliseringen.attmen
Dessa nämnder kom således avhandla frågoratt typersamma av somfallet för övriga nämnder motsvarande 1988.var

Livsmedelsbranschernas Utbildningsorgan, de yrkes-varsom en avnämnder motsvarande första gån kom försöks-berörasattsom avenverksamheten års beslut,1989 ade inhämtat informationgenom ge-
längre tid ha diskuterat försöksverksamheten med skolre-attnom en

presentanter på två Handelns Yrkesnämnd grundade sina ställ-orter.
ningstaganden vid överlä SO SOsgningarna med på underlag samt eg-

kontakter erfarenoch Lackerarnas Yrkesnämnd skickadeeter. utna
enkät till berörda företag, gymnasieskolor frågoroch AMU meden ombehov, kapacitet och uppfattning frågai försöksverksamheten. Trä-omindustrins Yrkesnämnd informerade sig lokala ombud for arbets-genom

givar- respektive arbetstagarorganisationerna vilka skolor ha-om somde den beredskapen och företagenmotivationen istörsta samt om an-slutning till skolorna positiva till deltagande. Måleribranschensettvar
Yrkesnämnd informationhämtade in de lokala branschparternagenom
och de lokala yrkesråden. CentralaAven Yrkesnämnden Byggnads låt
informerade hos lokala Nämnden hade samrådparter. även öv-sig meriga yrkesnämnder byggsektorn.inom

sö10.33

SO gick inför sitt beslut den 13 1989 dimensionering och lokali-mars omserin de intagningsplatserna10 000 för läsåret på198990 till vägaav
inför motsvarande beslut I vissaär 1988.sättunge samma som avseen-

emellertid annnorlunda jämfört med föregå-närmastvår processen
en e r.

Den 21 december tillställde S01988 länsskolnämnderna anmodanenden februari3 inkommaatt 1989 med dels huvudmännens fram-senast
ställningar deltagande i utökad försöksverksamhet, delsom en ev.
nämndens respektive utbildningsenhetens yttrande Tilldessa.över
skillnad från vad tillämpades verket bad lânsskolnämndernanärsom

underlag inför läsåret 198889 uttalade SO vilken informationom nubehövdes från lânsskolnämnderna för Såledesverkets beslut. fram-som
hölls i skrivelsen SO behövdeatt

1 skolhuvudmannen undertecknad framställning deltagandeav om
önskade linjer och klasser. dennasamt I skulle lämnas uppgift hu-omvudmannens bedömning förutsättningarna bedriva örsöksverk-attavsamheten frågai bl.a. lokaler, lärare och utrustning,om
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framställ-länsskolnämndensutbildningsenhetens yttrande2 över
yttrandetoch avstyrkan. Imed motivering för både tillst rkanningarna

och kommunerskulle den prioritering mel studievägaräven ananges
orde. priorite-länsskolnämnden och utbildningsenheten Iorter som skolhuvudmännenframställningar frånskulle beaktas deringen även

till S0 iutbildningsenheten redanlänsskolnänmden och översäntsom skulleorganisationsförslagen för läsåret Vidaresamband med 198990.
försöksverk-framgå vilka nuvarande studievägaryttrandet somav

skullesamheten ersätta.

anledningmedunderla kom in från länsskolnänmdernaDet avsom
komplette-SO, det krävdesdenna skrive bedömdes inom attävense om

information fjol-och fullständigarein, betydligt bättregingar äntogs ge
rets.

med åtta handläg-Liksom skapades organisation,1988 temporär nuen
huvudsakligen inlånade från andra uppgifter.gare,

föregående inkomnaår ordes sammanställningarLiksom närmast av
studievägsvisa sammanställning-önskemål studievägsvis och Detota

på sådant alla handläggare hadegjordes attett sätt att an earna nu
önskempgifter förhållande till och de inkomnai vart ettsamma avu -önskemå-Såle följande uppgifter för ochskulle ettvartanges aves

en
Undertecknad framställning från skolhuvudman. Ja eller nej.- organisationmotsvarande linje i nuvarande Förutsättning-Ersätter- lokaler, lärare, utrustning.ar

klassorganisation i års-Av skolstyrelsenutbildningsnåmnden begärd
B-form.kurs klasstorlek liksomAnnan 16än anges,

trande och föreslagen prioritering.Lânsskolnâmndens ev.
för genomförandet.ytterligare rselevplatser begärsAntalet som

Anmärkningar.

underlaget full-Liksom krävdes, det inkomna1988 även nu var merom
kompletteringar ordes kontakter med skolhuvud-ständi att genom,länsskolnämnder.män oc

Som det föregående fördröjdesredovisats i avsnittet i i6.3.2 portenra
avtalen mel-de sakliga överläg ingarna med esnâmnderna attyr av

första omgång överlägg-lan arbetsmarkna dröjde. Vidarterens en
februari 1989 regeringensningar med yrkesnänm i början togserna av

fördelning intag-uppdrag beslutet den januari 198926 om avgenom
utgångs-försöksverksamheten läsåret 198990platser till somn1n

intag-för diskussionerna. Innebörden i detta nämnts, attt var, sompun försöksutbildningarfick fördelas till sådanaplatser endastnin som
arbetsmarknadensför vilka älldearbetsmarknadssektorer attrör e arbetsplatsförlagdaförde villkor skall gâl denparter var ense om som a

delenSakliga ställningstaganden fick anstå tillutbildnin senare av
Verkstadsföreningen Metallindustriar-februari å avtalet mellan och

SO till ha-betareförbundet hade träffats. ordeDetta att även synesom
förfogande ställningstade något längre tid till sitt beredning ochör an-

helhet ek-jämfört med fjolåret, kunde denna i sin inte utnyttjasden, e
tivt.
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arbetemotsvarandegradhögrei änkomberedningsarbete änårs1989 förelåg intressean-Detnedskärningsprocess.karaktärenha1988 att av Av deintagningsplatser.00015svarade mot nyamälningar casom beslut1988 års5006fördelasskulle re-platser genom10 000 varsom årskursmedförsöksverksamhetfortsattförintecknade en nydan kun-198889läsåretförsöksverksamhetendeltogSkolhuvudmän som fåförutsattes198990. Deläsåretutbildningtvåårigtillåtergåde inte
till årskursintagningförsök medmedfortsättamedgivande att en ny utvidgningfördela förintagningsplatser attåterstod 5003 avDärmed

försökprioriterasåledesSO hade attförsök på orter.ellerförsök nya in-000önskemålen 15blandintagningsplatser500omfattande 3 caom
tagningsplatser.

delta-avsåguppvaktningarallahänvisades1988skillnadTill mot som
inomavdelningenansvaritill denförsöksverksamheteniande ver-aket. Skol-verksledningen.ocksåsådanaantalhade ägt1988 ett rum os kompletterandeochmed frågorsigolikahörde på sätthuvudmännen av uppvakt-emellertidS0grad 1988. Inomhögreinformation i änän anses haftundantagenstakanågotdetta år medkontakterochningar även

beslutsunderlag.enbartbetydelse som
påinflytandeavgörandefickyrkesnämnd ettförekomDet var enatt en bedömningenexempel på dettaEtt attskulle lokaliseras. ärstudieväg

förlokaliserinnaturliga trä-Skellefteå den rtenhade orts att var emellertid isamförstånd nådVästerbottens län.utbildningiteknis es
dennalänsarbetsnämnden ut-länsskolnämnden och attmellanlänet

skäl. Dettaregionalpolitiskackseletill Lborde lokaliserasbildning av förutsättningunderrkesnämnd endastTräindustrinsaccepterades av också S0s be-fråga. blevi Dettafick utbildningenSkellefteåäven
ut.s

verket,uttryckts inomdetskedde inte,beredningsarbeteårs1989 som kontakter-innebar bl.a.hetluft 1988. Detta attplolitiskai somsamma jämförtomfattandesärskiltinteildningsdepartementetmed ut varna år.föregåendefallethade varitmed vad närmastsom

vidbedömningsgrunderochKriterier10.4
beslutochställningstaganden

Länsskolnâmnderna10.4.1

SO börantillställa ihadelänsskolnämndernaunderlag attDet avsom eslutlokaliseringsochdimensionerings-inför årsfebruari 19891989
tillstyrförinnehålla motiveringarS0s anmodan,skulle, enligt

SO badprioriteringar.önskemål ochavseende skolhuvudmännensslag
nämndernabedömningsgrunderkriterier ochfå vilkainte vetaatt som

emellertidkanställningstaganden på. Detundat sinahade somses
underlag. Enredovisade detta i sittnämndernaigt att genom-natur S0 vidförslag tillmedskrivelsernämndernasdärförång gjortshar av prioriterings-ochkriteriersyfte deaktuella tidpunkten i att utrönaen komplette-Eventuellatillämpat.kunde hanämndernagrunder som beaktatsavseende har intetidpunkt i dettaSOtill vidgingar senare

ar.
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Gotlands, SkaraborgsI underlagen från län Värmlands och åter-tre
finns Såväl Got-inga rioriteringar skolhuvudmännens önskemål.av
lands bedöm-karaborgs län redovisar emellertid övergripandesom en

forningsgrund sina förslag. För Värmlands del någon prioriteringvar
knappast aktuell eftersom önskemål få försöks-länets startaattvar

yrkesinriktade lin-verksamhet på samtliga nu kvarvarande tvååriga
er. Nämnden Skaraborgs tillstyrka elleri län valde metoden att avstyr-

förslaghuvudmännens förslag med tydliga motiverin Någraa ar. som
aleforsöktillstyrktes motiverades särskilt. Det gällde fulls med natur-

bIx-ukslinjen,produktionsteknisk linje till och handelslinje tillLidköping
ara.

Nämnderna Stockholms icke rangord-i och Malmöhus län redovisade en
Grun-nad prioritering med utgångspunkt i huvudmännens önskemål.

förderna dessa prioriteringar framgår Länsskolnämnden iinte. Krono-
bergs län valde metod olika utbildningsområdensamma angav sommen
prioriterades. För vårdens del motiverades detta synnerligenettav

intresse från elever, huvudmän och från behovetstort ut-avnämare, av
bildade inom ädreomsorgen och från önskan hur olika hu-att prövaen

förmårvudmän genomföra den samtidigt olägen-utbildningen,nya som
heterna med på och ha utbildning både äldre och artiatt ort av nyareen
möjligaste mån borde undvikas. tekniskt industriella sektorn prio-Den
riterades utgångspunkter befintlig utbildning,med olika avsågsom
önskemål förutsättningar.och Försöksverksamhet med naturbrukslin-

efterlängtad.jen prioriterades för denatt var
Sex Södermanland, Göteborgsnämnder Uppsala, Blekinge, och Bohus,
Västernorrland, ordeNorrbotten rangordnad prioritering in-aven
komna förslag från för-huvudmännen eller de dessa nämndenav av som
ordade. förNämnden i Blekinge län redovisade härvid motiv varjesina
prioritering. Nämnden i Västernorrlands län försåg likaså varje rang-
ordning Södermanlandsmed kommentarer. För del gällde rangordning-

den nämnden prioriterade utvidgningen försöksverksamheten.en av av
Utbildningsdelegationens i Norrbottens prioritering gällde uttryckli en
enbart önskemål delegationen tillstyrkte. Dessutom tyd igtsom angavs
vilka önskemål avstyrktes.som
Två länsskolnämnder Västernorrlands prioriteradeoch Västerbottens

forsta hand fortsâttningi årskurs 2 på redan påbörjad försöksverksam-
et.

Åtta nämnder valde önskemålen ,olikai prioritetsgrupper.att sortera
Så gjorde nämnderna i Oster ötlands, Kalmar, Alvsborgs, Orebro, Väst-
manlands, Gävleborgs, andsJ och Västerbottens län. För ochämt var en

dessa beskrivs i allmänhet någon form bedömningsgrund.av grupper av
Dessa huvudsakligen följande.var

Nämnden i Östergötlands högstprioriteradelän industriell teknisk lin-
e, bearbetning till Kinda kommun syfte försöksut-i att prövagren en

ildning liten filialskola.i kommun och i bedömdesKommunenen en
dessutom förutsättningarha goda klara denutbildningen, inte minstatt
arbetsplatsförlagda delen till mindre industrier. Därnäst priori-ortens
terade nämnden därefterlinjer och linjer skulle komma attnya som va-

för länet. Nämnden ansåg också det borde intressantattra nya vara
med fullskaleförsök med omvårdnadslinjen. Därefter nämndenett tog
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linjer tillst få försöksverk-övriga och sist, ansökningar attupp
samhet, där möjligheten anordna dessa bedömdes mindre realis-att som
tiska.

Av nämnden i Kalmar län högstprioriterade önskemål avsåg dels priori-
teringar med utgångspunkt i befintli industriell tekniskorganisation
linje, lâmpli heten fullskaleförsö omvårdnadslinjen och nackde-av
len med dub la utbildnin rioriterades önske-I andra hand
mål med hänvisning till svårigheter få elever l sociala servicelin-att

mellanjen, regionens Nybro trâregion, inlett aktivt samarbeteart som
skola och arbetsliv och kundeNybro nybildat tekniskt centrumatt ett

värdefullt stöd för industriell teknisk linje Nybro.ettvara

Länsskolnämnden i Alvsborgs län gjorde övergripande rioritering ien
där första tillden avsåg linjer, den andra spri ningtre grupper, nya nya

och den tredje utvidgning fullskaleförsök. ochInomorter mot var en av
dessa rangordnades därefter de förslag fördes fram.som
I Orebro län prioriterades första hand fullskaleförsök till omvård-i ett
nadslinjen. fullskaleförsökI andra hand omfattande samtli yrkes-ett
inriktade Orebro kommun detstudievägar i med hänvisning att
skulle genomförandeintressant inte minst planering ochatt prövavara

den arbetsplatsförlagda utbildningen i relativt kommun. Istorav en
hand fördes försöktredje fram med naturbrukslinjen med hänvis-ett

ning till detta skulle unika möjli heter belysa såväl möjlighe-att attge
svårigheter för genomföran Därefterutbildningen.ter ettsom av mo-e

tiverades fullskaleförsök med processteknisk lokaliserad tilllinjeett
Degerfors, Karlskoga och Lindesbergs beho-kommuner med det stora

utbildad arbetskraft i länet och med förutsättningarna förvet ettattav
sådant försök goda.var
Vid prioriteringen Gävleborgsi län tillämpades följande rinciper. Lin-
jer med kursplaner placerades i prioritetsgrupp Ti l nästanya gruppfördes linjer teknisinom sektorn med behov statushöj-av
ning och modernisering. denna avsågI prioriterades försökgru p som

till olycklig blandning två- treåriga linjer påochatt rätta en av en
försökoch skulle innebära Till tredjeort startsom av ny en. enenfördes försök avsåg vård fjärdeoch omvårdna Igrupp som en megliän-upp.placerades försök fordons-avseende och transportteknisk linje

visning till intresset för denna kundelinje och nämndenatt stort attvar
tänka sig fullskaleförsök för linjen detta gick övrigainteett ut överomförsök i prioritetsgrupperna 1-3.

Länsskolnämnden i Jämtlands län första hand försöks-prioriterade i
verksamhet fordons-med och transportteknisk till Krokoms kom-linje

eftersom det skulle komma frå utbildning iattmen, vara a om en nykommunen. Till andra prioritetsgrupp omvårdnadslinjen tillfören esOstersund med hänvisningtill det arbetskraftsbehovet länet ochistora
industriell teknisk l Sveg,linje då försöksverksamhe-utökning avenskulle bättre underlag för bedömningar försöksverksamheten iten ge av
glesbygd, samlâsningsmöjligheter tredje fjär-Till ochstörre enm.m. enfördes utbildningslinjer angivande särskilda priorite-utane grupp av
nngsgrunder.

Vad gällde försöksverksamhetutökad prioriterade nämnden Väster-i
bottens län förstai hand försök komplettering full-innebarsom aven
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inlandetsDärmed breddningskaleförsöksverksamheten. avsågs aven
omvårdnadslin-Lycksele ochförsöksverksamhet med träteknisk linje i

linje till Umeåområ-fördes också industriell tekniskjen i hela länet. Hit
försökslinjerhand tillstyrkte nämnden etablering dedet. andraI av nya

genomföra. tredje handgymnasiekommunerna ansåg sig kunna Isom
grunderna härförtillstyrktes lokaliseringar, utan att angavs.

Åtta Gotlands, Kristi-Södermanlands, Jönköpings,länsskolnämnder
Göteborgs Skaraborgs, Västmanlands och Kooch Bohus,anstads, par-

redovisade övergripande kriterier och bedömningsgrunbergs er.mer

Södermanlands övergripande bedömninLänsskolnämndens i läns var
förkommuners landstingets förutsättningarsamtliga ochatt var g a

punkt hadefortsättautöka försöksverksamheten. utgånDennaatt
Göteborgs län. i Jönkö-länsskolnämnden och Bohus Nämniäven erna

vid be-Skaraborgs Västmanlands län redovisade de sinapings, och att
förutsättningardömningar utgått från skolhuvudmännensjust att ge-

försö Jönköping och Skaraborg inomföra och därvid
tillgång tillfråga personal, lokaler och utrustning Jönköpingsamtom

för den arbetsplatsförlagda utbildningen.arbetsplatser

framlagdaGotlands orde, förhållande till deLánsskolnämnden i län i
förslagen, bedömningen dessa, såvitt nämnden kunde bedöma,att var

för-relevanta förhållande till näringslivets behovvälgrundade och i av
förnyelse särskild för regional utvecklingändring och och betydelseav

Kristianstadstvå strategiska basnäringar. Länsskolnämnden iinom
fördel-län framhöll regionala aspekter bedömdes ha tyngdstor somsom

menade nämnden detningskriterier. Pâ övergripande plan attett mer
ficklänets samtli gymnasiekommuner nåangeläget storaär att ona

fanns eredskap för detta. Försöksverksamförsöksverksamhet. Det e-
verksamhet.vitaliserar dessutom skolornas totalaten

bildade förutom bedöm-länsskolnämnden i Kopparbergs länFör en- följandening kommunernas förberedelser sammanvägning avav en- länetlânsskolnämndens mål för utvecklingen yrkesutbildningen iav
förgrund prioriteringarna

finnsfrämja försöksverksamhet på linjer hittills inte- Att re-som
försöksverksamhetenpresenterade i i länet,

flerasprida befintlig försöksverksamhet tillatt orter,- alla iverka för VE-linjen med IN-linje i kommuneratt ersättsatt- målsättning får rioritet,länet och denna högatt
befintlig försöksverksamhet såutöka vissa orter att motsva-att p- linje helt,rande tvåårig ersätts

försöksverksamheten utbildningordna motatt svararsomgenom- förändrade behov,
utveckling.försöksverksamheten främja regionalatt genom-

Yrkesnâmnderna motsvarande10.4.2

har, efter förfrågan redovisatYrkesnämndema motsvarande härom,
lokalisering-första hand sökte nå med de dimensioneringar ochvad de i

S0 inför års dimen-förordade vid överläggningarna med 1989dear som
nämnderlokaliseringsbeslut. flertalet de mot-sionerings- och För av

de-härvidberördes års beslut ambitionernasvarande 1988av varsom årinför föregåendeinför års beslut, beslutet1989 närmastsamma som
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har angivitsträvanden nämnderna ärtioDe9.4.2. avjfr avsnittet som nämnder-ochförnedandärförbeskrivsoch avenmångfacetterade, var
na.

denå medsökteförsta handinämndenVadYrkesnämnd motsva-
lokaliseringarochdimensioneringar somrande

forordades

försökenlandetspridningiafiskEnYrkesnâmn- avCentrala eo halvklassochbå hel-Byggnadsplåtden eme
geografisk sprid-ochökningdvälYrkesnämnd En avväHandelns

sverksamheten.försöning av
dvs.dimensionering, atthanterbarEnYrkes-Lackeramas

möj-tillgänglimednämndennämnd resurser gesa följastödja,elbundetlighet att unnare åtgärder.och föreslupp
Skol hade1988underlag länBreddatbru-Lantbrukets, en-som

försöksklasser.stakaTrädgochkets ä-
i länförsöksverksamhetEtableringYrkesnänmderringens av skoordbruk,dvs.utbud,komplettmed

syftebl.a.trädgård, att stårbruk och ame
försöksverk-iställningträdgårdsnâringens

samheten.
fnllskaleförsök.Ytterligare3.

skogsbruksskolor iförsök påYtterli4. gickare
ej.Norrland

främstnämndenville prövaUrsprungliLivsmedelsbranscher- en iildningenden ortertreUtbildningsorgan ut somnyanas inriktningar.olisinsemellandag har a
överläggningarnavidDimensioneringenYr-Motorbranschens va;

lokalise-Vad gällerSO.beslutadredankesnämnd av försöksverksamhe-nämndenvilleringen att
därpåpåbörjasskulle parternaorterten an-

förelågförutsättningar t.ex.såg att avseen-
lärare.lokaler ochde utrustning,

anpassning.LugnMålarbranschens Yr-
kesnämnd

råddeomständigheterund dePåMetallindu-Stål- och somav mel-samarbetetprägladeseredningenvidYrkesnämndstrins
förförståelseSO ochlan storparterna va-av

randras situation.
därdelentillspridningGeografisk störstaYrkes-Träindustrins -träindustrierkoncentrationen ärnämnd somav fre-med lågförsök på ortstörst ävenmen

träindustrier.kvens av
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Bilaga 9

årspåefterhand 1988Syn i11
ochdimensionerings-

lokaliseringsbeslut

Länsskolnämnderna1 1.2

erfarenheterallmännaredovisa sinaombadsLänsskolnämnderna att av
de kommu-Varlokaliseringsbeslut 1988ochSOs dimensionerings-

förberedda Debästocksåförsök deficknerskolor i länet varsomsom fortsätt-redovisasavseendedettaerfarenheter iochbedömningar som
våren 1989.slutetinämndernasningsvis speglar avsyn

och Bo-GöteborgsKronobergsStockholms,Länsskolnämnderna i samt
JämtlandsNämnden iSOs beslut 1988.erinrahus län har inget motatt

försöksverk-utläggningenbeslutademed dennöjdlän i settstortär av
Länsskol-prioriteringar.nämndensmedstämde välDensamheten.

och lokali-dimensioneringSOs beslutfannnämnden Uppsala läni om
april 1988.tilläggsbeslutet iefteracceptabeltsering

Ska-Malmöhus,Ostergötlands,Södermanlands,Sju länsskolnämnder
uppfattning-harNorrbottensVästerbottens,Västernorrlands,raborgs,

förbereddabästlänetkommunerskolor idedet somatt som varen var föreslagits. Förhade fått de platserSödermanlands länfick försök. som
Länsskolnämndenföljts.nämndens prioriteringhadeÖstergötlands del

förtroendet.fickrätt kommunerNorrbottens läni attmenar
beslut. Dessaårsklasser 1988tvåtilldelades endastKalmar län genom till-SOs beslutsida.från nämndens atthögprioriteradeoch föri sigvar emellertidkomOskarshamnteknisk linje iför industriellklassdela en initialsvårigheter.medfördeaprilbeslutet. Dettaförst genom

skolorochlokaliseringartill kommunerredovisarlänsskolnämnderTre
skolor iflestadeförberedda. Aventillräckligtkanske inte omvarsom detta inteförberedda, gälldevälfick försök,län,Kopparbergs varsom det sig iföregående visadedetsammanhang iSomalla. i annatnämnts

Åmål kom-Gällivareberehade tillräckliginteAlvsborgs län att
försökslinjer.fyraför mångamöjligenlän fickNorrbottensimun for-drivaarbetsamtdet varithar attNämnden länet konstaterari att

lärarebland desjukdomsfallberoende påsöksverksamheten bl.a. som
linje.industriell tekniskförbereda genomföraskulle och

Lands-alla kommuneromfattaI Blekinge kom försöket utomlän att en.
iFörsökenomvårdnadslinje.medför försöktinget väl förberett sittvar fordonsteknisk lin-ochindustriell teknisk linjeövrigt huvudsakavså

mycketharkommunavtalsproblematiken. Enje, drabbadessom av haborde intelinje ochför fordonstekniskdåliga lokalförutsättningar
blevi detförsöket. emellertid liggavarit med i ansågs attDet poängen
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kostnadsberäk-länsförsök. kommun hoppade emellertidEnett närav
Nämnden bedömnin den kommunenningar hade orts. attgör nogen

kundeförutsättningar. Göte och Bohus länändå hade ha goda It rgs
hela tilldelningen tänkta kommuner på grund deninte utnyttjas avav

efter tilldelade platser.korta planeringstiden kännedom antaletom
Stockholms, Östergötlands, Värmlands och Väs-fem län Jönkö inI åralikafanns kansketernorrlands det skolor hade eller t.0.m.som

fick så-bättre förutsättningar bedriva försöksverksamhet deänatt som
Ostergötlands ländan eller dem fick. Länsskolnämnden iutöver som- - Kalmar län. del kommu-konstaterande nämnden i Engör samma som

småning-hade först fått beskedet de inte skulle få försök såattner men
svårifick sådan SO-beslut. ställde till vissade Dettaom genom senare -verkligen ställdeheter emellertid löstes att man upp ocsom genom

insatser fick chansen, den komorde sent.stora när ävenman om

Länsskolnämnderna Kalmar, Kristianstads och Malmö-i Kronobergs,
försök.hus upplever de fick för få intagningsplatser för I Malmöhusatt

fanns många fler och skolor cket väl för-län det kommuner som var m
fick hade till-beredda de försök. Nämnden i Kristianstads änän som

bred försöksverksamhet beklagar därförstyrkt i länet. Nämnden atten
liten del blev tillgodosedda. Enligt nämndensendast önskemålenaven

fanns försök Huruvida debedömning od beredskap för i skala.störreen
fick försö de förbereddaskolor också bäst är, menarsom var som var

Kalmarnämnden, svårt i efterhand. Rent allmänt iatt avgöra var man
för-missnöjd försökstilldelningen förhållande till denlän mycket med i

uppfattning SOsöksbenägenhet visats. Länsskolnämndens attär,som -främsthänsyn riksbedömningar och kanskeunder tidspress, med till
mycketmed hänsyn till de centrala branschernas uppfattningar i-förslag och be-ringa utsträcknin tagit hänsyn till länsskolnämndernas

olnämnden Gävleborgs konstaterardömnin Länss i län att nämn-ar.
fråga från den komdens be ömning i två kommuner skiljde sig somom
S0s lokaliseringsbeslut.till uttryck genom

vidareförmedlar vis-Länsskolnämnderna i Hallands och Jämtlands län
erfarenheterallmänna med anledning års beslut.1988sa av

Nämnden Hallands län konstaterar inför läsåret 198889 ingai att var
särskilt landstingetkommuner bra förberedda. De kommuner och som

tillfredsställandefick försöken har skött försöksverksamhet påsin ett
flesta det har mycket arbetsamtde varit änsätt, attäven anser merom

utbildning-Inte den arbetsplatsförla da delenhade minsttrott. avman
och företa-besvärlig. Kostnaderna för handle arutbildninghar variten tillockså lettsläppa till yrkesmän för utbildningen harovilja attgens

svårigheter.vissa

fick borde, enligtförsöksverksamhet hösten 1988Kommuner startasom
förberedelsetilänsskolnâmnden i län, ha haft längreJämtlands .efterhandkonstaterar dock kommunernaNämnden i ettatt genom en-

ambitiöst arbete kommit med försöksverksamhetenoch i gångagerat
arbetsbördan varitpå tillfredsställande Alla ocksätt. attett anser

från hademycket början trott.större än man

220



motsvarandeYrkesnämnderna11.3

efter for-början hösten 1989,motsvarande har iyrkesnámnderTolv av
loka-ochdimensionerings-på 1988 årshärom, redovisat sinfrågan syn förbereddabästdärvid det deliseringsbeslut, och orter varvar somom

detta beslut.försöksverksamhetfick genomsom
det depfattnin interkesnâmnder har orter,Fyra att varvar somenufiirberedda, tilleller tveksammafick samhetörsöksverbäst är omsom deYrkesnämnd det inteMotorbranschensfallet.så att varmenarvar Elfackets Centra-försök. Enligtförberedda, fickbästorter, somsom var Kommunala Yrkesnämn-förberedd.välla Yrkesnämnd bara ortvar en för-de bästså detdet överalltden uppfattningen intehar attatt varvar

finner det tveksamtförsök. Handelns Yrkesnämndfickberedda omsom kommuner-vilken utsträckningfallet. Frågan idet sistnämnda var om betydelsecentralfor försöksverksamheten inteförberedda avvarna var centrala för nämndenYrkesnämnd.för ggnadsinstustrins Det attB varförsök omfatta hela län.branschen skulleinom

Landstings-VVS-Branschens och Målarnas,yrkesnámnder,Två samt
förstnämndajakande.frågan Denförbundet besvarar närmast menar

VVS-Bran-efterhand harfel å valet Idet någotinte orter.att avvar Katrineholm ochemel ertid konstateraschens Yrkesnâmnd kunnat att
arbetsplats-för klara denför få företagför underlagPiteå har litet att

YrkesnämdMåleribranschensförlagda utbildningen.delen menarav Landstingsförbun-motiverade.beslutetlokaliseringarnaatt vargenom väl för-försöksverksamhet,ficksamtliga orter,råtâteraratt varsom
ere a.

fråganbesvaradet svårtYrkesnämndVerkstadsindustrins attser som påemellertidNämndenutifrån underlag finns.det att manmenarsom dåligtflesta skolorkommunerändå kan påstå deoda grunder att var
lärarfortbildningutrustning, planering,örberedda lokaler,vad avser information till lokalaföretag ochkontakterna medlsiamäåad yr-avser

esr .
Yrkesnämn-TrädgårdsnäringensSkogsbrukets ochAven Lantbrukets,

nämndersLokaliseringen inom dessader svårtfinner det att ettge svar. utnyttjandesinverksamhetsområden kom i första hand att ettröra om
komområdenansökningar inomav det relalivt begränsade antal som
frånutgåutsträcknin nödsakadeS0. ämnderna iin till N attstortvar fall in-väl för eredda och i varjeockså någorlundade ansöktatt som var vissminst viktigt. Iframhåller nämnderna, intetresserade, vilket, är

underlagfå kompletterandenämnderna emellertidutsträckning kunde
från skolor och yrkesråd.

finner det inte lig-ArbetsmiljönämndTransportfackens Yrkes- och att
bedöma vilka kommunernämndens kompetensinom att varsomger princip allaNämnden upplyser dock iförberedda för årskursbäst att

ock-fick delta försöket. Denintresseanmälan, ihade ort görorter, som flestahade de kommunerinfor beslutså konstateran 1988 årset att
förberedelser.några tidigamöjlighetknappast någon att göra
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Bilaga 10

årsSyn efterhand på 198912 i
ochdimensionerings-

lokaliseringsbeslut

Länsskolnämnderna12.2

erfarenheterallmänna i slutetLänsskolnåmnderna har redovisat sina
SOs och lokaliseringsbeslut ivåren dimensionerings-1989 marsav av

för motsvarande beslut avsnittet1988år. På sättsamma samma som
kommunerskolor i länethar de bedömningar de11.2 ort somav om

förberedda. detta sammanhangförsök också bäst Ifick devar som var
föregåendegrad fråga beslutethar nämnderna, i högre i närmastän om

bered-kommunernasskolornasvid sidan bedömningarår, sina avav
SOs beslut.skap, valt sin påatt ge syn

ha nå-Stockholms och Kronobergs, sig inteTvå länsskolnämnder, säger
lokaliseringsSOs och 1989.erinra dimensionerings-got att mot

nöjd. Orebro län blevLänsskolnämnden Jämtlands län i Ii stort settär
försöks-de kommuner väl hade planerat och förberett start avensom

kommuner i länet,verksamhet läsåret tillgodosedda. Ett198990 par
in-emellertid missnöjda med tilldelningenLindesberg och Hallsberg, är

industriell sektor.tekniskom
Skaraborg, Kopparbergs, Väs-åtta län Gotland, Blekinge, Alvsborg,I

kommunerskolorternorrland, Västerbottens och Norrbotten devar
förberedda.försöksverksamhet väl eller bästfick eller utvidgadsom ny

fullskaleförsöken med bygg-Skaraborgs läns del kom emellertidFör
prio-något överraskande. Nämnden hadeoch anläggningsteknisk linje

försök bl.a. med hänsynriterat på denna utbildningsväg sist på listan,
byggkonferensitill information hade vid Bo-negativ givits enen som

bl.a. ele-rås och till de långdragna förhandlingarnai augusti 1988 om
försök emeller-för dettaårskurs Förutsättningarnai ärstatusvernas

försöksklasserKopparbergs län de skolor tilldeladestid goda. I var som
SOhärom; in-lika bra förberedda andra skolor ansökt även omsom som

följde nämndens prioriteringsordning.te

beredskapI Jönkö ings län fanns det kommuner hade lika stor somsom
läns delde ick försöksverksamhet. SO orde för Malmöhussom en an-

fordons- ochbedömning hade fråganämnden där ort iânnan om
försök på dennatransportteknisk linje. Den kommun tilldeladessom försökhar någotlinje tackade småningom länet inteså nej. Detta attgör

omfattar just denna linje.som

Gävleborgs ochFem länsskolnämnder Kalmar, Halland, Alvsborg,
SOs utifrân olika aspekter.Västerbotten uttalar missnöje med beslut

föregåendefanns redanFör Kalmar läns del kom de invändningar som
med nämndenSOs förstärkas verkets kontaktår beslutmot att attav
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lillaföregående år. Den ut-begränsad närmast1989 änännu mervar prioritering.nämndensemellertidföljdeskeddeförsökläggning somav hadelänbåda dessalän.Hallands Iochfallet för MalmöhusSå blev inte
skolhuvudmânnenmedtillsammansortsprioriteringaringående

önskade ingå iför de skolorföreträdareskolchefer ochMalmöhus, som
hadelänKalmarLänsskolnämnden iHalland.försöksverksamheten

vadStensöskolanförsöksverksamhet vid änomfattandeförordat meren skolan,förolyckligt nämn-blevSOs beslutmedge.SO kom menaratt
schemaläggningtjänstefördelning, etc.tillmed hänsynden,

lo-missnöjdklartlän överGävleborgslänsskolnämnden i ärFrån man läns-detSO hänsyninteinnebarvilketkaliseringsbeslutet, att tog
framhållerför i sinlänsskolnämnden har. Detta tur,perspektiv som funktionnormalagymnasieskolornas störsmed signämnden, meratt
nämnden,skulle,fullskaleförsökinföra s.k.Attnödvändigt. menarän försöksverksamhe-line medligga iochför elevernafördelarinnebära

ommunskola i länetdenbedömerNämndenmålsättning. att somtens andradenförbereddmindre välutbildning änVVS-tekniskfick var SOstilltveksamockså någotställer sigNämndenkommunenskolan.
el-teleteknisk linje.beslut om

kom-län,Västerbottenslänsskolnämnden ikonstaterarfall ñck,vissaI
gällde restauransökt. Dettaha t.ex.utbildningar utan attmuner försömedlandnämnden, ienligtgår,Umeå. Kommunenbildning i

kommu-dubbladesSkellefteåhastigt. Ifickplaneringen göras ommen meningnämndensenligtträteknisk linje. Detl ärönskem omnens förstahandssökande.fall medvarjefyllas, ikvoten kantveksamt om
effektenpåaspekterför fram andralänHallandsLänsskolnämnden i av

någonNämnden konstaterarföljdes. attprioritering intenämndensatt
och till kommu-prioriteringenordalänettill den iintehänsyn togs påallvarligtnämnden,enligtförberedelser. Dettaoch skolors är,ners fickförbereddabästde kommunerhellerintesikt. Det somsom varvar industriella sektorn,deninomprioriterathadeNämndenförsöken. t.ex.

ochtvåpå platserna tre.placeratslinje,industriell tekniskbl.a. som tillanledningförsök. Enpå dessaberedda satsaattKommunerna var verkstadstekniskråder påkrisdenmedvetenhetendetta somomvar därmedochutbildningenförnyelsetillmöjligheternasåglinje. Man av konstate-blev det,till linjen. Nusökaför elevernaintresse attstörreett och harsektordennaingenting inomfickså.inte Länetnämnden,rar itråkigt,vilketår,tillförtäta äringenting nästa synner-därmed att
län.expansivalandetsHallandhet mestärsom

Ostergöt-Södermanland,Uppsala,länsskolnämnderYtterligare tre ordanämndendenS0 från ckkritiska främstland mot att avär påfall positivtallaeslutet idel blevsala länsUpFörprioriterin en. enskildaförsök. Deförvolymacceptabeltillförså änetsätt att es en länSödermanlandslfyckade.Ifall mindreemellertid i vissabesluten var in-försöksverksamhetenxckkommunerskolordeeffektenblev att som ochutvecklingsviljanSamtidigtharförberedda.bästdete varsomvar vilka,kommunerskolor,hosberedskapha högambitionen att raanen Ipå hårtförsöksverksamhetfått sattsprioritering, intehög prov.trots ansökanKindashögstprioriteratnämndenlän hadeÖstergötlands om
Finspånglinje iutökningmedanlinje,tekniskindustriell sammaaven inteklasstilldelade FinspångSOlågt.ganskarioåiterats menen -

a.in
224



in-tilldelningenden lillafrämstlänMalmöhusBesvikelsen i avavser i länetomvårdnadslinjen. Kommunernapåförsökförtagningsplatser
SO april 1989skrivelse till ilämnadelänsskolnämndenoch engenom för-tilldelningså blygsamfåttlänetprotestkraftig mot att avenen ochGöteborKristianstad,Kalmar,länytterligareIsöksplatser. sex besvikelsenJämtland gäller rämstVärmland ochAlvsborgs,Bohus,

beslut in-vad SOsförsökintagningsplatser förfick fler äninteatt man länetbesviknaflera kommunerlän attKristianstads överärnebar. I
träteknisk linjepåfullskaleförsökEttfå platser.såtilldelades var

Iha fåttnämnden där,borde, enligt starta.ochförberettvälmycket
intaönskemål 910od tid, välgrundadeförelåg ilänAlvsborgs om -på heinfor läsåret 198990företag hade ett tParternaningsplatser. oc emel-tilldeladesförberedelserna. Länetinvolverade ivaritsättannat

länsskolnâmn-Tillintagningsplatser.nämndaendast 110lertid av för full-platsersaknasbesvikelse kom det 750Värmlanddens i attstora
skaleförsök i länet. .

Yrkesnämnderna motsvarande12.3

i börjanefter förfråganhärom,motsvarande har,yrkesnämnder20 av
dedetnini vilken1989 redovisat sin orterhösten utsträc varsyn lkommande för-ytterligare ellerbäst förberedda ick nytivar somsom be-lokaliserindimensionerings- ochårssöksverksamhet 1989genom sannolikaYrkesnämnd detVerkstadsindustrinsslut. Enligt attsvar ,försöksverksamhetnytillkommandefick ytterli ellerde orter som are YrkesnämndMåleribranschensörbredda.beslutet bäst trorvargenom finner detYrkesnåmndförhöll VVS-Branschensdet sig så.också att

gälldeYrkesnâmnd dettaHandelnsså fallet ochsannolikt attatt var det så iYrkesnämndenKommunalatill delar. Enligt störrestora var
yrkesnämnder motsva-beslut. 20vid års Femutsträckning 1988än av

debejaka detsåledes benägnarande orterattsnarast att somvarvar nytillkommande försökförberedda fick ytterligare ellerbäst ge-somvar
beslutet.nom

mednöjdaförklarar iLivsmedelsbranschens Yrkesnämnd sig settstort
försö-fördel iframhölllokaliseringsbeslutet och det kan attatt vara en

för Bygg-förberedda. viktigade bäst Detket med inteorter ärta som länSkaraborgsYrkesnämnd kommunerna inadsindustrins att varvar verksamhetdärmed blevförsök och detintresserade delta i attatt enav
omfattade helt län.ettsom

bered-uttalandenyrkesnämnderLandstingsförbundetoch två gör om
fråga deinför ellerläsåret 198990skapen al i kommunernamânt om

LandstingsförbundetEnligtfick försök beslutet.orter vargenomsom förbered-välförsöksverksamhet beslutetficksamtliga orter genomsom så-fick försök;inteda. Problemet stället alla dei atttrotsorter somvar försöksverksamhet.förhade hög beredskapväl skolan vården ensom effek-och vilkafrå år de skall bli besvikna,Förbundet sig hur mångaar
Yrkesnämnd,Träindustrinsderas arbetsinsatsendet harter somp trådförberedd,framhåller ektive skola väl taratt sammauppres var

det,framhåller såledesLandstingsför undet. Nämnden att genomsom miss-finnsför träteknik,begränsade antalet forsöksplatserdet ett stort
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skolorberedskaplikaha minstfrån skolor sig stornöje somansersom ArbetsmiljönámndYrkes- ochTransportfackensförsöket.ingår isom kommunernamärkakundeårs beslut attinför 1989 varatt manmenar på-hadeVissa kommunerföregående år.förbereddabättre närmastän
forsådananybyggnad attellerlokalerbörjat ändringar anpassaavav förNämnden konstaterar attförsöksläroplanerna.verksamheten till

betydelse.avgörandelokalfråganutbildningsområdedess avvar
för-skolor välvissaByggnadsplåt ärYrkesnämnden attCentrala anser

fullt utnyttjarskolor intetvå utupplyserberedda. Nämnden att er-om Yr-Lackerarnaslokalbrist.förekommadet kanhållna platser och att
billacke-medskolorlandetsingenbedömningenkesnâmnd attgör av det-försöksutbildning;treårigbedrivaförbereddrarutbildning attvar bidragsförutsåttning-ochlinjestrukturosäkerhettill följd storta omav flerharnämndenskullei dagskulle skelokaliseringOm valet avar. försök.för förläggningalternativmöjligen bättreoch av

YrkesnâmnderTrädgårdsnäringensochSko sbruketsLantbrukets, an-
möjligtbeslut, knappast attårs avgöra1988liksom i rågadet, omser Motorbran-förbereddatill de bästlokaliseringen skett orterna.om gällerdetuttala sigför tidigtdet närYrkesnâmndschens attsomser

frågan.ställdaden

mellanöverensstämmelsegradenredovisaryrkesnämnderTvå egnaav YrkesnämndTekoindustrinsanden.ställningstaönskemål och S0s
Yrkesnâmndentvåfrågaiuppfattning orter.hade än omannanen årsgick in i 1989branscheneftersomupplyser,för fabriksindustrin att

kompromissnämnden, ifickantal platser,med begränsatförsök ett
konstaterarYrkesnämndCentrala attElfacketsavstå från några orter.

bran-försöksverksamheten inomutökningskedde någondet inte av
beslut.årsverksamhetsområde 1989schens genom

gäl-dethar,avsiktenframhållerRiksförbund närattVattenbrukarnas
jord-olika näringsgrenarnapå defå kännamöjlighetelevernasler att

för-underelevernavattenbruk, varitträdgård ochskogsbruk, attbruk,
veckor ifyraunder minstfå deltagaskallpraktisktutbildningsåretsta

grundligga tillskall bl.a.verksamhet. Dettade olika näringsgrenarnas
det,försöksåret hardet förstavalet. Underslutgiltigaför det en-senare jord-, skog-förskolornafåtalendastsig,förbundet visat ettligt att av till följdfåttvilket hardetta, attbeaktatträdgårdsutbildning haroch

andra året.elevervattenbruk helt saknargrenen
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Statens offentliga utredningar 1989

Systematisk förteckning

Utbildningsdepartementet Bostadsdepartementet
Vidgadetableringsfrihetför medier.[7] Parkeringsköp.[23]nya
Två treårigalinjer.[10] bostadsfirtansiering.Ny [71]nya
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Utländskaförvärvpolitiken. svenskaföretagTV [73] studieav en av- -utveck1ingen.[37]Forskningsetiskprövning.Organisation,informationoch
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Civildepartementetinriktadutbildningi gymnasieskolan.Förstaâret.[90]
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Arbetsmarknadsdepartementet
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