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Ny strategi för högskoleutbildning på hemmaplan
Det finns ett stort behov av bra och relevanta yrkeshögskoleutbildningar i vår geografiska
närhet. Därför ska nu Gislaveds-, Gnosjös-, och Vaggeryds kommuner lägga upp en ny strategi för
att arbeta med frågan.
En effekt i detta led är att Högskolan på hemmaplan, Hph, läggs ner och kommunalförbundet (mellan Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd) löses upp.
- Det är jättetråkigt att vi nu måste gå den här vägen, men det krävs att vi tar nya tag och letar
andra möjligheter för att få hit bra utbildningar, säger Niclas Palmgren (M) som är ordförande i
direktionen för kommunalförbundet.

500 000 kronor satsas årligen

Gislaveds kommun skjuter årligen in en halv miljon kronor i Hph, som används för att kunna erbjuda utbildningar och kompetensutveckling inom en rad olika utbildningar. Det är pengar som
även fortsättningsvis kommer satsas fastän Hph läggs ner. Men Palmgren menar att vi också måste
kunna erbjuda YH-utbildningar, alltså utbildningar som myndigheten för yrkeshögskolan placerar
ut i Sverige. Och några sådana har inte tilldelats Hph på senare år.
- Det är riktigt synd att vi inte lyckats få hit den typen av utbildningar.Vi måste kunna erbjuda bra
och relevanta utbildningar i vår närhet som är kopplade till den typ av företag vi har i vår bygd,
menar Palmgren.
Samtidigt påpekar Palmgren att de utbildningar som redan är igång inte berörs.
- Ingen som går någon utbildning just nu ska behöva känna någon oro. Alla utbildningar kommer
att fullföljas.

Regeringen ska uppvaktas

Nu ska Gislaveds- Gnosjös- och Vaggeryds kommuner lägga upp en ny strategi
för att öka möjligheten för bra och relevanta utbildningar. I samlad trupp kommer
man genom Entrepenörsregionen att uppvakta beslutsfattarna.
- Vi vill visa att vi är en region som har ett stort behov av bra och relevanta utbildningar, säger Palmgren.

Kontaktinformation

Niclas Palmgren (M), kommunalråd i Gislaved samt ordförande i direktionen för
kommunalförbundet. Telefon: 0371-811 41.
Arne Ottosson (M), kommunalråd i Gnosjö. Telefon: 0370-33 10 01
Berry Lijla (S), kommunalråd i Vaggeryd. Telefon: 0370-67 84 26

