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JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PÅ
GEMENSAMT ANSVAR – EN MODELL FÖR PLANERING OCH
DIMENSIONERING AV GYMNASIAL UTBILDNING (SOU
2020:33)
Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över ovanstående
betänkande. Jämställdhetsmyndighetens yttrande är avgränsat till de frågor
som rör myndighetens verksamhetsområde.

Sammanfattning
Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag som
syftar till att bredda utbudet av yrkesutbildningar i komvux mot fler sektorer
på arbetsmarknaden, vilket skulle kunna bidra till att ändra den ojämlikhet
som finns avseende studiefinansiering av yrkesutbildning för vuxna på
gymnasial nivå. Ett ökat utbud av yrkesutbildningar i komvux kan dock inte
ensamt åtgärda de ojämställda förutsättningar som finns avseende
finansiering av yrkesutbildning för vuxna. Det behövs även förändringar
inom arbetsmarknadspolitiken.
Jämställdhetsmyndigheten ställer sig även positiv till förslaget att huvudmännens information till ungdomar och vårdnadshavare om gymnasieutbildningar ska förbättras.
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Jämställdhetsmyndigheten delar regeringens bild av att det gymnasiala
utbildningsutbudet i högre grad ska bidra till kompetensförsörjningen och
leda till arbete för individen samt att ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan
och arbetslivet är strategiskt viktigt för att kunna trygga den regionala och
nationella kompetensförsörjningen.

Synpunkter enligt utredningens disposition
6.3.4 Huvudmännens information till ungdomar och vårdnadshavare
om gymnasieutbildningarna ska förbättras
Jämställdhetsmyndigheten vill lyfta att ett ändamålsenligt arbete för en
jämställd utbildning förutsätter åtgärder i hela utbildningssystemet och att
ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivs i alla delar av verksamheten.
Jämställdhetsmyndigheten menar därför att studie- och yrkesvägledning och
huvudmännens information till ungdomar och vårdnadshavare ska bidra till
det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd utbildning. Vi betonar att
det behöver säkerställas att information till ungdomar och vårdnadshavare
bidrar till att flickor och pojkar har samma möjligheter, förutsättningar och
villkor för lärande och personlig utveckling.
6.6.2 Skolverket ska besluta om regionala ramar för utbudet på
gymnasial nivå
Jämställdhetsmyndigheten stödjer utredningens förslag som syftar till att
bredda utbudet av yrkesutbildningar i komvux mot fler sektorer på
arbetsmarknaden.
I betänkandet antas att ett breddat utbud av yrkesutbildningar i komvux kan
bidra till att ändra den ojämlikhet avseende studiefinansiering som uppstår
av att utbildningar som i huvudsak attraherar kvinnor ges på komvux,
medan utbildningar som i huvudsak attraherar män erbjuds som
arbetsmarknadsutbildningar. Studier på komvux finansieras med lån
(studiemedel), medan aktivitetsstöd utgår för arbetsmarknadsutbildning.
Jämställdhetsmyndigheten
Box 73, 424 22 Angered
Besöksadress: Angereds Torg 9
info@jamy.se
www.jämställdhetsmyndigheten.se

2 (3)

REMISSVAR
2020-11-30
Diarienr: 2020/325 1.4

Utredningen menar att om fler av de typiskt mansdominerade
yrkesutbildningarna förväntas genomföras på komvux, som en följd av
utredningen förslag, finns en möjlighet till mer lika förutsättningar för
kvinnor och män när det gäller studiefinansiering.
Jämställdhetsmyndigheten betonar att de ojämställda förutsättningar som
uppstår för kvinnor och män när det gäller finansiering av yrkesutbildning
måste åtgärdas för att de jämställdhetspolitiska delmålen om ekonomisk
jämställdhet och jämställd utbildning ska uppnås. Kvinnor och män ska ha
lika möjligheter och villkor till livslångt lärande. Jämställdhetsmyndigheten
menar att ett ökat utbud av yrkesutbildningar i komvux inte ensamt kan
åtgärda de ojämlika förutsättningar som finns avseende finansiering av
yrkesutbildning för vuxna. Det behövs även förändringar inom
arbetsmarknadspolitiken för kvinnor och män ska ges lika förutsättningar
när det gäller studiefinansiering av yrkesutbildning.
För Jämställdhetsmyndigheten

Lena Ag, generaldirektör
Annika Karlsson, utredare

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter
föredragning av utredare Annika Karlsson. I ärendets slutliga handläggning
har avdelningschef Peter Vikström och den strategiska rådgivaren Maria
Skalin Alströmer deltagit.
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