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Information om nominering av ledamöter till de 
nationella programråden för gymnasial yrkesut-
bildning  

Denna PM innehåller information om de tolv programråden för gymnasial yrkesut-
bildning och rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. I denna PM 
redogörs för vilka uppgifter råden har och hur nomineringen av ledamöter inför en 
ny mandatperiod kommer att genomföras.  

Under perioden april – maj 2019 kommer arbetslivsorganisationer och myndigheter 
att kunna nominera ledamöter till de nationella programråden. Skolverket kommer 
därefter att utse ledamöter till respektive programråd. 

Informationen får gärna spridas till andra relevanta arbetslivsorganisationer och 
myndigheter. 

Bakgrund 

Skolverket inrättade i maj 2010 nationella programråd för gymnasieskolans tolv yr-
kesprogram, vilket senare breddades till råd för gymnasial yrkesutbildning. Därefter 
har programrådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år tillkommit. 
Cirka 150 ledamöter har utsetts vid de tre mandatperioder som förflutit. Varje man-
datperiod sträcker sig över tre år. Ledamöterna har nominerats av arbetsgivarorga-
nisationer, arbetstagarorganisationer, branscher, yrkesnämnder och myndigheter. 

Det övergripande syftet med programråden är samverkan på nationell nivå kring 
gymnasial yrkesutbildning och arbetsmarknadens behov. Detta ligger i linje med in-
struktionen för Statens skolverk (2015:1047) där det framgår att myndigheten ska 
bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta elevers 
etablering på arbetsmarknaden genom att främja yrkesutbildning. Skolverket ska 
också stödja utvecklingen av berörda myndigheters och branschorganisationers 
samarbete när det gäller gymnasial yrkesutbildning och yrkesintroduktionsanställ-
ning. 

Skolverket arbetar med många uppdrag som rör yrkesutbildning. De nationella pro-
gramråden diskuterar all yrkesutbildning på gymnasial nivå vilket även inkluderar 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på 
gymnasial nivå, gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Ledamöterna är re-
presentanter från arbetslivet med kunskap om programmens yrkesområden, till ex-
empel som ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor inom en 
arbetslivsorganisation eller myndighet. 



  

PM 
Skolverket 

2 (9)  
 

Skolverket förbereder och leder programrådens möten. Under de nio år som gått 
har många olika frågor diskuterats i programråden. Det handlar om alltifrån ana-
lyser av utbildningen utifrån arbetsmarknadens behov, till mer konkreta uppgifter 
som till exempel innehåll i styrdokumenten för yrkesutbildning eller utformning av 
stöd till handledare.  

Skolverket har ett stort utbyte av samverkan med de nationella programråden. Pro-
gramrådens synpunkter, förslag och råd har i hög utsträckning bidragit i Skolver-
kets olika uppdrag som rör yrkesutbildning. Skolverket använder synpunkter och 
förslag från de nationella programråden som underlag för regeringsredovisningar, 
stödmaterial och olika beslut.  

Bestämmelser som reglerar arbetet med de nationella programråden 

I Skolverkets instruktion anges som nämnts ovan att myndigheten ska ansvara för 
de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning och det nationella rådet 
för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.  

I gymnasieförordningen anges att föreskrifter om ämnesplaner för yrkesämnen i 
gymnasieskolan ska meddelas efter samråd med nationellt programråd. Råden ska 
vidare höras om programfördjupningarnas utformning. Slutligen ska aktuellt pro-
gramråd höras i samband med ansökningar om avvikelser som avser yrkesprogram. 
En ansökan om riksrekrytering för ett yrkesprogram i gymnasieskolan bör tillstyr-
kas av berört nationellt programråd. 

Yrkesprogrammen och de nationella programråden 

I denna nomineringsomgång önskar Skolverket få förslag på ledamöter till samtliga 
nationella programråd, indelade enligt de tolv nationella yrkesprogrammen, samt till 
rådet för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år, det vill säga: 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 

El- och energiprogrammet (EE)  

Fordons- och transportprogrammet (FT) 

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 

Hantverksprogrammet (HV) 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 

Industritekniska programmet (IN) 

Naturbruksprogrammet (NB) 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)  

Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år (TE4) 

Mer information om programråden: 
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https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/nationella-pro-
gramrad-for-gymnasial-yrkesutbildning 

Ny mandatperiod 

Inför den fjärde mandatperioden har Skolverket utvärderat arbetet i de nationella 
programråden. Utvärderingen har bestått i att ledamöterna fått svara på frågor om 
sina upplevelser av innevarande mandatperiod. Myndigheten har också genomfört 
en kartläggning för att ta reda på tidigare ställningstaganden vad gäller ledamöternas 
mandat. Denna utvärdering har lett fram till nedanstående ställningstaganden.  

- Organisationsmandat 

Inför kommande mandatperiod har Skolverkets generaldirektör tagit beslut 
om ett ändrat mandat, från personligt mandat till organisationsmandat.  

Myndigheten förbehåller sig rätten att adjungera ledamöter vid behov. 
Detta med anledning av att viss kompetens kan behövas inom områden där 
det till exempel saknas en branschorganisation. 

- Mötesstruktur 

Myndigheten avser att förtydliga syftet med de olika mötesformer som ge-
nomförs inom ramen för de nationella programrådens arbete. Detta för att 
skapa goda förutsättningar för förberedelser och möjliggöra rimliga för-
väntningar. Det syftar också till att bidra till en ökad likvärdighet mellan de 
olika programråden.   

Programrådskonferensernas syfte är att skapa en plattform för gemen-
sam diskussion och information som är relevant för all yrkesutbildning. Vid 
dessa konferenser möts samtliga programråd. Inför kommande mandatpe-
riod minskas antalet programrådskonferenser från fyra konferenser per år 
till två. Detta för att ge mer utrymme och tid till programspecifika frågor att 
hantera och diskutera inom ramen för programrådsmöten och arbetsmöten.  

Det enskilda programrådet samlas till ett programrådsmöte i anslutning 
till den gemensamma programrådskonferensen. Programrådsmötets syfte är 
att Skolverket lyssnar in avnämares synpunkter och tankar om yrkesutbild-
ning samt att myndigheter och avnämare ges möjlighet att lyfta aktuella frå-
gor för diskussion. Skolverket kommer att fortsätta utveckla arbetet med in-
formation och återkoppling inför och efter programrådsmöten.  

För att skapa en kontinuitet i programrådsarbetet och för att möjliggöra 
fördjupade och programspecifika diskussioner sammankallar ansvarigt 
undervisningsråd berörda programrådsledamöter till arbetsmöten ett par 
gånger per år. Arbetsmötenas agenda är fri att utforma efter identifierade 
behov. Gruppens konstellation anpassas också efter behov.  

Programrådens organisation och sammansättning  

Skolverket kommer att utse ledamöter och ersättare till programrådet samt besluta 
om antalet ledamöter i programråden med strävan om en jämställd sammansätt-
ning. Antalet ledamöter i de olika programråden kommer att variera beroende på 
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respektive programs konstruktion och ingående yrkesområden. I programråden ska 
arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer finnas representerade. 
Dessutom kommer ledamöter från vissa statliga myndigheter att utses där det är ak-
tuellt. Om flera organisationer inom till exempel ett visst yrkesområde nominerar 
ledamöter, kommer endast någon av dem att kunna utses. Det är bara möjligt att 
vara ledamot eller ersättare i ett nationellt programråd. Man kan vara ledamot så 
länge vederbörande arbetar hos samma arbetsgivare som vid nomineringen. Till 
programrådet kan ledamöter komma att adjungeras för en kortare eller längre pe-
riod. 

Det är viktigt att undvika framtida intressekonflikter. Ledamöterna ska alltid sträva 
efter att agera på ett sådant sätt att det inte uppstår en risk för otillbörlig fördel för 
någon enskild eller förtroendeskada för programrådets och Skolverkets verksamhet. 
  

Nomineringsförfarandet 

• För att nå en jämställd representation i programråden ombeds nominerande 
organisation eller myndighet att nominera två kandidater, en kvinna och en 
man så långt det är möjligt. Skolverket kommer sedan att utse en av dessa 
till ordinarie ledamot. Den nominerade som inte blir ordinarie ledamot, blir 
ersättare. 

• De föreslagna ledamöterna ska ha aktuell specifik kompetens inom något 
av programmets inriktningar eller yrkesområden samt kännedom om den 
gymnasiala yrkesutbildningens olika utbildningsformer. 

Möjligheten att nominera ledamöter är öppen under perioden april – maj 2019. 
Sista dag att nominera ledamöter är fredagen den 24 maj 2019. Besked om pro-
gramrådens bemanning lämnas i mitten av juni.  

Mandatperioden sträcker sig från den 1 juli 2019 till 30 juni 2022.  

De ledamöter och ersättare som utses kommer att få information om uppdraget 
och en inbjudan till programrådets första möte som genomförs under hösten 2019. 
Det första mötet kommer att ske under mandatperiodens första programrådskonfe-
rens den 7–8 oktober 2019.  

Nomineringen sker via bifogad länk.  

https://response.questback.com/skolverket/lxkk8p1ivj 

 

Observera att sista dag att nominera ledamöter är fredagen den 24 maj 2019.  

 

  

https://response.questback.com/skolverket/lxkk8p1ivj
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Hantering av personuppgifter  

Skolverket är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. 

Skolverkets dataskyddsombud kan nås via e-postadressen dataskyddsombu-
det@skolverket.se 

Skolverket samlar in uppgifter om namn på den som nomineras och den som no-
minerar, kontaktuppgifter och vilken organisation hen representerar för att kunna 
hantera deltagande i de nationella programråden.  

Skolverket använder uppgifterna för att kunna ta kontakt och bekräfta nomine-
ringen som kommer att diarieföras och arkiveras.  

Skolverket har idag avtal med Reachem AB som leverantör (tredje part) för bok-
ningar av konferenser/resor och med dem finns ett personuppgiftsbiträdesavtal.  

De personuppgifter som vi hämtat in kommer att bevaras i vårt diarium och arkiv-
system. Detta är vi lagligen skyldiga att göra. 

Du har rätt att få tillgång till registerutdrag av de personuppgifter som behandlas 
om dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. 
Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter felaktigt har du rätt 
att vända dig till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektione.se, med ett 
klagomål. 

Kontaktuppgifter 

Frågor om de nationella programråden och nomineringsförfarandet: 

Lisa Ekehult, lisa.ekehult@skolverket.se  +46 (08) 5273 3832 

Lars Hanisch, lars.hanisch@skolverket.se +46 (0)8 5273 37 93 

  

mailto:dataskyddsombudet@skolverket.se
mailto:dataskyddsombudet@skolverket.se
mailto:dataskyddsombudet@skolverket.se
mailto:dataskyddsombudet@skolverket.se
mailto:datainspektionen@datainspektione.se
mailto:lisa.ekehult@skolverket.se
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Sändlista 

Almega 
Almega - Friskvårdsföretagen 
Almega - IT/Telekom 
Almega - Kompetensföretagen 
Almega - Medieföretagen 
Almega - Tjänsteförbundet 
Almega - Vårdföretagarna 
Almega Tjänsteföretagen 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsgivarorganisationen KFO 
Arbetsgivarverket 
Arbetsmiljöverket 
Automation Region 
Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 
Bussarbetsgivarna 
Byggcheferna  
Byggkeramikrådet 
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 
Chalmers 
Dietisternas riksförbund 
Djurbranschens yrkesnämnd 
Däckspecialisternas Riksförbund 
Elektrikerna 
Elsäkerhetsverket 
Energiföretagen 
Fackförbundet ST 
Fastighetsanställdas förbund 
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 
Fastighetsägarna Sverige AB 
Floristernas yrkesråd 
FRISK – Friskvårdsföretagens branschorganisation 
Frisörföretagarna 
Föreningen Vård- och omsorgscollege 
Företagarna 
Glasbranschen 
Golvbranschen 
Grafiska Företagens Förbund 
Gröna Arbetsgivare 
Gröna arbetsgivare 
GS – facket för skog, trä och grafisk bransch 
Handelsanställdas förbund 
Handelsrådet 
Hantverkarna 
Hotell- och restaurangfacket 
Hushållningssällskapens förbund  
Hästnäringens yrkesnämnd 
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IF Metall 
Industri och Kemi gruppen 
Industriarbetsgivarna 
Infra Nord 
Installatörsföretagen 
ITF Automation  
Kommunal 
KTH 
Kyl- och värmepumpsföretagen 
Landsorganisationen 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Livsmedelsarbetarförbundet 
Livsmedelsföretagen 
Maskinentreprenörerna 
Maskinleverantörerna 
Motorbranschens Yrkesnämnd 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Myndigheten för yrkeshögskolan 
Måleriföretagen 
Naturbrukets Yrkesnämnd 
Naturbruksskolornas förening 
Naturturismföretagen 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Parks and Resorts 
Plåtslageriernas riksförbund  
PVF yrke & Utbildning 
Rikspolisstyrelsen 
SEKO 
Skistar AB 
Skogsbrukets yrkesnämnd 
Skolinspektionen 
Skärteknikcentrum 
Smartare elektroniksystem 
Socialstyrelsen 
Sponsrings & Eventsverige 
Strömma Turism & Sjöfart AB 
Svensk Automation 
Svensk Camping 
Svensk Elektronik 
Svensk Energi 
Svensk Handel 
Svensk Turism 
Svensk Ventilation 
Svenska Alarm 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
Svenska Elektrikerförbundet 
Svenska Estetikers Yrkesförbund 
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Svenska jägareförbundet 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen 
Svenska Målareförbundet 
Svenska Möten 
Svenska Nöjesparksföreningen / Inom VISITA 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet 
Svenska Resebyråföreningen 
Svenska skidanläggningars organisation 
Svenska Turistföreningen 
Svenskt Friluftsliv 
Svenskt Näringsliv 
Svenskt Underhåll 
Svenskt underhåll (Riksorganisation) 
Sveriges akademikers centralorganisation 
Sveriges bagare och konditorer  
Sveriges Bergmaterial industri 
Sveriges Bergmaterialindustri 
Sveriges Byggindustrier 
Sveriges Fritids- och kulturchefsförening 
Sveriges Fordonsverkstäders Förening 
Sveriges Hantverksråd 
Sveriges Hantverksråd 
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 
Sveriges Ingenjörer 
Sveriges Jordägareförbund 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund 
Sveriges Skrädderiförbund 
Sveriges Stenindustriförbund 
Sveriges Urmakareförbund 
Svetskommissionen 
Säkerhets Branschen 
Teknikföretagen 
TEKO 
Tillväxtverket 
Tjänstemännens Centralorganisation 
Trafikverket 
Transportarbetareförbundet 
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 
Transportföretagen 
Transportstyrelsen 
Travtränarnas riksförbund 
Trä- och möbelföretagen 
Trädgårdsanläggarna i Sverige 
Underhållsteknik - Validering Väst 
Unionen 
Utbildningsrådet för hotell och restauranger 
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Viltmästareförbundet 
Visita 
Visit Sweden 
VVS- Branschens Yrkesnämnd 

 

 


