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Betänkandet, Ett öppnare och enklare system för tillträde till
högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)
Naturbruksskolornas Förening är en intresseförening för utbildare inom naturbruk. Föreningen har
mer än 50 medlemsskolor med en geografisk spridning över hela Sverige. De svenska
naturbruksskolorna driver utbildningar på gymnasienivå, som vuxenutbildning samt på eftergymnasial
nivå med YH- och uppdragsutbildningar. Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram som i sin
karaktär och i examensmål också syftar till att ge naturvetenskaplig kompetens för universitets- och
högskolestudier.
Naturbruksskolorna är sammantaget en av Sveriges största arbetsgivare av naturbruksutbildade både
på gymnasial och på högskolenivå genom sina lantbruksarbetare, skogsmaskinsinstruktörer,
ridlärare, naturbrukslärare o.s.v.
Skolorna är också de som har så gott som daglig kontakt med branschen i form av samverkan kring
APL och lokala programråd. Skolorna finns utspridda över hela landet och innehar därmed en mycket
god kunskap om hur de företag som verkar på olika orter och med olika förutsättningar ser på sitt
behov av arbetskraft och hur de vill att utbildningen skall vara utformad. Arbetsgivare vänder sig ofta
till skolorna för att rekrytera personal bland avgångselever och uppger då vilka egenskaper de söker
hos den de vill anställa. Även vid arbetet med att rekrytera personal till den egna verksamheten får
skolorna en inblick i hur tillgången på arbetskraft ser ut och vilka förutsättningar de som utbildats på
Naturbruksprogrammet har att vara anställningsbara.

Sammanfattning
Naturbruksskolornas förening (NF) välkomnar utredningens förslag och vi anser att det blir en
betydande förenkling i ansökningsförfarandet för blivande studenter.
NF stödjer särskilt förslagen avseende:
 Systemet ska vara enkelt och hållbart över tid
 Gymnasieskolan ska vara huvudspåret till högskola/universitet
 Studier på gymnasiet ska premieras
 Högskoleprovet ska vara en andra chans
NF anser dessutom att tillträdesutredningen bör samordnas med gymnasieutredningen SOU 2016:77
fullt ut, så att det blir ett enhetligt system med en typ av gymnasieexamen, kort och gott kallad:
gymnasieexamen. NF anser att yrkesexamen tas bort från gymnasienivån. Detta skulle vara i linje
med tankarna om enkelhet och i praktiken ge grundskoleelever de förutsättningar de behöver för att
kunna överblicka och planera sin framtid. Det går inte med dagens system då det finns en stor
osäkerhet kring statusen för yrkesexamen när det gäller vidare studier.

Yttrande avseende betänkandet
Behörighet
Förslaget att avskaffa områdesbehörigheter är för NF särskilt positivt.

Urval
Att avskaffa meritpoängen är speciellt viktigt för naturbruksprogrammet inom vilket elever inte kan
läsa alla språkkurser som krävs för att maximera meritpoängen.
NF har tagit del av SLU:s remissyttrande rörande SOU 2017:20, och stöder detta yttrande i sin helhet.
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