
Praktikaliteter 

12:e februari, onsdag, kl 09.30-12.30 på Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg, Idrottsgatan 3.  

Arrangemanget  är gratis, men anmälan krävs.

”Dimensioneringsutredningen” 

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola, den så kallade dimensioneringsutredningen. Lars Stjernkvist, 
utredare, har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning 
(komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. 
Syftet med utredningen är bl.a. att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra 
tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen 
inom gymnasieskolan. Klicka här för att komma till utredningen  

Arbetskraftsbristen: 

Joacim Waaras, ekonomie doktor och analytiker på Västra Götalandsregionen visar i sin utredning att det för närvarande råder en sektor- och 
branschöverskridande brist på arbetskraft. I rapporten analyseras utbud och efterfrågan på arbetskraft, med särskilt fokus på arbetskraftsbristen 
och dess potentiella konsekvenser samt till buds stående lösningar. Klicka här för att komma till rapporten 

HUR SKA VI KRAFTSAMLA OCH AGERA FÖR ATT SKAPA 
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VÅRA UNGA VUXNA? 

Du som nyckelperson och 
beslutsfattare är varmt 
välkommen till en dialogdag, då 
vi lyfter frågan utifrån två heta 
och aktuella utredningar om 
utbildning och arbetsmarknad. 

Lyssna till utredarna Lars 
Stjernkvist och Joacim 
Waaras. Du som åhörare 
kommer att ha möjlighet att 
ställa frågor och vara med 
och påverka viktiga beslut. 

Johan Olofsson, förbundsdirektör 
på Kunskapsförbundet säger: 

”Att Lars Stjernkvist kommer och 
berättar om utredningen om planering 
och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola är inte bara intressant. 
Det ger ju också oss åhörare en unik 
möjlighet att ställa frågor och bättre 
förstå de förändringar av skolsystemet 
som är på gång. Ett sådant tillfälle vill 
man självklart inte missa!”
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