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Svensk Ventilations yttrande angáende departementspromemorian
En stärkt yrkeshögskola — ett lyft for kunskap (Ds 2075:41).
Svensk Ventilation ir en branschorganisation for ventilationsforetag i Sverige.
Medlemmarna är tiliverkare, installatorer, serviceforetag, âterforsäljare och
konsulter. Tiflsammans sysselsatter vira rnedlernsfOretag cirka 10 000 personer
och ornsätter ca 1.4,5 rniljarder kronor per àr i Sverige. Svensk Ventilations
vision är ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat für alla.

Svensk Ventilations yttrande

Svensk Ventilation anser att det är mycket gladjande att denna utredning gjorts,
sâ att kvaliteten pa yrkeshogskolan kan fOrbättras. Overlag ar forsiagen
pragmatiska och innebär betydande fOrbattringar. Vi ir helt eniga med utredaren
att yrkeshogskolan mâste bli mer lângsiktig.

4.2 Utbildningar som bedrivs med viss kontinuitet mom yrkeshögskolan
Vi delar Statskontorets myndighetsanalys sorn visar att vissa utbildningar kräver större
lângsiktighet für att dagens modell härnrnar moiligheten att arbeta lftngsiktigt vilket i
sin tur pàverkar kvaliteten i utbildningarna negativt. Fran ett branschperspektiv är de
investeringstunga utbildningar morn exempelvis installation (kyla, värme och
ventilation) ytterligare skäl till kontinuitet och lângsiktighet dâ flertalet miljoner
kronor har och kommer att investeras pa utrustning.

4.3 Fler utbildningsomgàngar ska kunna beviljas genom ett och samma beslut
Vi delar till största del utredningens forsiag att en yrkeshogskoleutbildning ska som
huvudregel ornfatta tre utbildningsomgângar och mOjlighet till fern starter per beviljan
vid investeringstunga utbildningar. Vi ser dock en fara med att rnyndigheten far
besluta om färre utbildningsomgàngar. “Byggsektorn och tillverkningsindustrin, är
traditioneilt sett mycket konjunkturkansliga och det är därmed svârare für
myndigheten att lângsiktigt bedOma behovet av utbildningsplatser mom dessa
omrâden.” Det är viktigt att yrken mom samma sektor inte dras over en karn. Vi
exernplifierar: Kyl & ventilationstekniker är yrken som mom yrkeshOgskolan ligger
ctnder teknik och tillverkning. 80 procent av branschens huvudsakliga goromäl bestar
av serviceuppdrag pa befintliga anlaggningar. Resterande 20 procent utgor montage av
nya anlaggningar. Nyinstallation minskar vid konjunkturnedgängar men enligt vir
konjunkturprognos fran Industrifakta sa har service av installationer kontinuerligt Okat
oberoende av konjunktursvangningar.
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Kontinuitet är därför lampligt även pa yrkeshogskolan. Att sektorer bestâr av yrken
med valdigt olika pâverkan av konjunktursvangningar màste beaktas, sâ att inte
generaliseringar leder till beslut pa felaktiga grunder.

4.5 Vissa statliga eftergymnasiala yrkesutbildningar
Ifall utbildningar som tidigare skett mom en annan utbildningsform ska tillâtas ingâ i
yrkeshogskolan är det viktigt att budgeten fOr yrkeshOgskolan utöver annonserad
utokning av antal platser även utOkas med dessa utbildningsplatser. Risken finns
annars att yrkeshogskolans annonserade budgetfOrbattring äts upp av dessa
utbildningars byte av utbildningsform.

6.2 Den regionala eller nationella placeringen ska utgà fran arbetsilvets behov
Det ska inte langre krävas att utbildningen är ur samhallssynpunkt lampligt regionalt
placerad, utan en ifrân arbetsmarknadssynpunkt lamplig regional placering. Detta är
ett mycket bra fOrsiag. Kommentaren att vissa utbildningsanordnare ar de som har
bästa kvalitativa forutsättningar fOr att bedriva utbildningen, och därmed ska beviljas
utan att regional placering blir avgOrande dä ett nationelit behov foreligger is ocksâ
bra, och som vi ställer oss bakom.

8.6 Behörighetskomplettering bör underlättas
Vi anser att fOrsiaget med forutbildning ir bra.

Frâgor med anledning av detta remissvar kan ställas till:
Britta Permats c-post britta. perrnats@svenskventilation.se, tel. 08 - 762 75 53
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