Sammanfattning av mötet hos YH-myndigheten
Närvarande: Tomas Hallberg, Lars Jacobsson, Christer Andersson, Karin Åkerman och Maria
Johansson, Liselotte Aldén
Tomas Hallberg presenterade vindkraftsbranschens förväntade utveckling. Det kommer att ske en
stor utbyggnad av vindkraften både i närtid och en ännu större utbyggnad i ett längre perspektiv för
att uppnå 100 % förnybar elproduktion och såsmåningom ett helt fossilfritt energisystem. Lars
Jacobsson berättade vad utbyggnaden innebär på företagsnivå.
Christer Andersson presenterade sin inventering av vindkrafttekniker och behovsprognosen. Den
visar på ett behov av ca 170 nya vindkrafttekniker per år för de kommande fem åren.
Liselotte Aldén visade statistik på utbildningsplatser och examinerade studenter samt tog upp förslag
på att göra utbildningen attraktiv för potentiella sökanden. Karin Åkerman berättade att ca 30 % av
utbildningsplatserna inom teknikområdet inte används och YH-myndigheten är oroad av att så
många utbildningsplatser inte utnyttjas. Hon tyckte också att vi hade kommit långt på det sätt som vi
arbetar med frågan. Lars Jacobsson berättade hur de arbetar i Varberg med att fylla sina
utbildningsplatser bl.a. samlar de sökande vid flera tillfällen.
Karin uttryckte att YH-myndigheten förstår att det finns ett stort behov under en längre tidsperiod då
vi har presenterat ett bra underlag. Detta bidrog till att myndigheten gav Strömsunds kommun fem
startomgångar.
Problemställningen med att få behöriga sökanden diskuterades. Det är få som uppfyller kravet på
kursen Praktisk ellära. En möjlig lösning är att erbjuda en preparand kurs under sommaren eller i
augusti innan programmet startar. Det går nu att få bidrag från YH-myndigheten till att ge en
preparandkurs. Diskussion fördes också om att söka ”Nationellt likvärdigt innehåll” på
vindkraftteknikerutbildningen. Det innebär att man fastställer minimikrav på vad utbildningen måste
innehålla. Det fanns ett klart intresse hos branschen att formulera vad som behövs i utbildningen.
Möjligheten att ha satelitutbildningar dvs mindre grupper utspridda på orter anslutna till en
moderutbildning diskuterades. YH-myndigheten var positiv till detta förslag i nya ansökningar.
Konkreta förslag att jobba vidare med är:
a)
b)
c)
d)

Uppmuntra nya utbildningsanordnare att söka YH-utbildning till vindkrafttekniker
Uppmuntra till möjligheten för satelitutbildningar
Ansök om Nationellt likvärdigt innehåll för vindkraftteknikerutbildningen
Arbeta vidare med att visa attraktionen med yrket och sprid information till potentiella
sökanden
e) Uppmuntra utbildningsanordnade att tydliggöra hur man kan läsa in kompletterande kurser
för behörighet innan programstart
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