PM Rotel IV (Dnr KS 2020/1016)

Anmälan om svar på remiss av Förslag till en ny
ämnesplan och ändrade programstrukturer inom
hantverksprogrammet och industritekniska programmet
(SKOLFS 2012:4)
Remiss från Skolverket
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist anför följande.
Ärendet
Utbildning till låssmed har funnits i gymnasieskolan sedan 1994, då som ett
specialutformat program inom industriprogrammet. I samband med
gymnasiereformen 2011 övergick utbildningen till hantverksprogrammet.
Låssmedbranschen bedömde då att utbildning till låssmed skulle kunna genomföras
inom ramen för hantverksprogrammet. Branschen ser nu ett ökat behov av låssmeder
på arbetsmarknaden samt ett behov av att stärka utbildningen innehållsmässigt och
med en tydligare anpassning till arbetslivets behov. Detta bedöms bäst göras inom
det industritekniska programmet. Sveriges Låssmeders Riksorganisation har därför,
tillsammans med Industriarbetsgivarna, lämnat ett förslag till Skolverket att
utbildningen till låssmed blir en möjlig yrkesutgång på det industritekniska
programmet. Skolverket har gått organisationerna till mötes och ser, genom att flytta
utbildningen till det industritekniska programmet, möjligheter att skapa
förutsättningar för en utbildning som bättre möter arbetslivets behov och stärker
elevernas yrkesidentitet.
Förslaget till ny ämnesplan och programstrukturer inom hantverksprogrammet
och industritekniska programmet har remitterats till staden för yttrande.
På grund av kort remisstid har stadsledningskontoret och
utbildningsförvaltningens yttranden skickats till Skolverket som svar på remissen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen har inkommit med ett kontorsyttrande.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
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Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 7 oktober 2020
ISABEL SMEDBERG-PALMQVIST
Bilaga
Remissen förslag till en ny ämnesplan och ändrade programstrukturer inom
hantverksprogrammet och industritekniska programmet.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Utbildning till låssmed har funnits i gymnasieskolan sedan 1994, då som ett
specialutformat program inom industriprogrammet. I samband med
gymnasiereformen 2011 övergick utbildningen till hantverksprogrammet.
Låssmedbranschen bedömde då att utbildning till låssmed skulle kunna genomföras
inom ramen för hantverksprogrammet. Branschen ser nu ett ökat behov av låssmeder
på arbetsmarknaden samt ett behov av att stärka utbildningen innehållsmässigt och
med en tydligare anpassning till arbetslivets behov. Detta bedöms bäst göras inom
det industritekniska programmet. Sveriges Låssmeders Riksorganisation har därför,
tillsammans med Industriarbetsgivarna, lämnat ett förslag till Skolverket att
utbildningen till låssmed blir en möjlig yrkesutgång på det industritekniska
programmet. Skolverket har gått organisationerna till mötes och ser, genom att flytta
utbildningen till det industritekniska programmet, möjligheter att skapa
förutsättningar för en utbildning som bättre möter arbetslivets behov och stärker
elevernas yrkesidentitet.
Förslaget till ny ämnesplan och programstrukturer inom hantverksprogrammet
och industritekniska programmet har remitterats till staden för yttrande.
På grund av kort remisstid har stadsledningskontoret och
utbildningsförvaltningens yttranden skickats till Skolverket som svar på remissen.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret ochutbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms stad erbjuder inte utbildning till låssmed på hantverksprogrammet. Stadens
vuxenutbildning har en extern leverantör som erbjuder utbildning till låssmed och ser positivt
på den föreslagna förändringen. Stadsledningskontoret anser att förslaget är rimligt och har
inga synpunkter på förslaget. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
remissen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2020 har i
huvudsak följande lydelse
Stockholms stad erbjuder inte utbildning mot låssmed på hantverkarprogrammet och har inte
fått några signaler om att det är efterfrågat. Utbildningsförvaltningen har därför inga
erfarenheter av utbildningen eller synpunkter på om den flyttas.
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