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• Uppgift: Säkrar kvaliteten och
arbetslivsorienteringen inom
yrkesutbildningen

• Utbildningsstyrelsen stöder och
samarbetar

• Sekretariatet för
arbetslivskommissionerna stöder
verksamheten

Arbetslivskommissioner



308/11/2021 Utbildningsstyrelsen

Yrkeskompetens
Arbetslivskommissionen för logistik svarar
för ordnandet och övervakningen av prov
samt intyg i samband med utbildning för
yrkeskompetens för lastbils- och
busschaufförer som godkänts av
undervisnings- och kulturministeriet.

Behandling av begäran
om rättelse
Behandlar studerandes begäran om rättelse
av bedömning av kunnandet

BEGÄRAN OM RÄTTELSE

Utlåtanden
Ger utlåtanden om förslag till ändring av
examensstrukturen och om utkast till 
examensgrunder

Initiativ
Kommer med initiativ till utveckling av

examensstrukturen och
examensgrunderna inom sin bransch

Deltar i utvecklingen av
yrkesutbildningens
examensstruktur

och de yrkesinriktade examina

UTVECKLING

Utlåtanden
Ger på begäran av undervisnings- och
kulturministeriet utlåtanden om planer för
bedömning av kunnande

Besök
Gör vid behov besök i yrkesprovsmiljöer

Information
Producerar årligen information om 
kvaliteten på genomförandet av
yrkesprov och bedömningen av
kunnandet

Uppföljning
Följer upp ordnandet av yrkesinriktade
examina med hjälp av respons-, 
uppföljnings- och utvärderingsinformation på
nationell nivå

Säkrar kvaliteten på genomförandet
av yrkesprov och bedömningen

av kunnandet

KVALITETSSÄKRING

Arbetslivskommissionernas uppgifter
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Utlåtanden
Ger på begäran av undervisnings- och kulturministeriet
utlåtanden om planer för bedömning av kunnande

Besök
Gör vid behov besök i yrkesprovsmiljöer

Information
Producerar årligen information om kvaliteten på
genomförandet av yrkesprov och bedömningen av
kunnandet

Uppföljning
Följer upp ordnandet av yrkesinriktade examina
med hjälp av respons-, uppföljnings- och
utvärderingsinformation på nationell nivå

Säkrar kvaliteten på
genomförandet

av yrkesprov och bedömningen
av kunnandet

KVALITETSSÄKRING



08/11/2021 Utbildningsstyrelsen 5

Utlåtanden
Ger utlåtanden om förslag till ändring av

examensstrukturen och om utkast till

examensgrunder

Initiativ
Kommer med initiativ till utveckling av
examensstrukturen och examensgrunderna
inom sin bransch

Deltar i utvecklingen av yrkesutbildningens
examensstruktur och de yrkesinriktade

examina

UTVECKLING
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Behandling av begäran
om rättelse
Behandlar studerandes begäran om rättelse av
bedömning av kunnandet

BEGÄRAN OM RÄTTELSE
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Yrkeskompetens
Arbetslivskommissionen för logistik svarar för
ordnandet och övervakningen av prov samt intyg i
samband med utbildning för yrkeskompetens för
lastbils- och busschaufförer som godkänts av
undervisnings- och kulturministeriet.

YRKESKOMPETENS
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Vill du veta mer?
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