Pressinformation: 20 maj 2014

Yrkes-SM 2016 till Skåne
Efter en spännande ansökningsprocess är det nu klart att WorldSkills Sweden åter
väljer Skåne och Malmö som värdstad för Yrkes SM 2016. Över hundra unga vuxna
tävlar då om medaljer i över 25 yrken inom bygg, design, industri, vård/omsorg, it,
service samt teknik. Vinnarna bildar Yrkeslandslaget som representerar Sverige
under EM och VM i yrkesskicklighet.
Yrkes-SM beräknas attrahera 20 000 besökare och bidrar till att stärka och öka intresset för
svensk yrkesutbildning. På sikt bidrar detta till att minska ungdomsarbetslösheten. Att främja
entreprenörskap samt öka yrkesstolthet och kompetens bland lärarna är andra positiva effekter som
Yrkes-SM ger.
- Det är viktigt att vi premierar kompetens och framåtanda hos våra svenska ungdomar. Yrkes-SM
spelar en betydelsefull roll genom att lyfta fram excellens inom viktiga yrken som inte brukar få så stor
uppmärksamhet, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.
- Jag är glad att Malmö stad och Region Skåne agerar dörröppnare och samtidigt underlättar en
nödvändig matchning mellan branschernas behov och utbudet av yrkesinriktad utbildning, säger
Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö.
Yrkes-SM arrangeras 2016 för sjunde gången och har utvecklats till Sveriges största samlingsplats för
yrkesskicklighet och yrkesutbildning. Huvudarenan för tävlingarna blir Malmömässan.
- Vi ser fram emot att för andra gången komma till Skåne med Yrkes-SM och där ytterligare utveckla
arrangemanget till gagn för ökad status för yrkesutbildning, säger Tommy Hellström, vd, WorldSkills
Sweden.
	
  
Region Skåne genom Event in Skåne och Malmö stad genomförde Yrkes-SM 2012 tillsammans med
WorldSkills Sweden.
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WorldSkills Sweden
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket
och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har detta
samarbete i uppdrag att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrken och yrkesutbildning. WorldSkills Sweden ansvarar för svenska
Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills) och EuroSkills samt är arrangör av Yrkes-SM. Yrkeslandslagets huvudsponsorer
är AFA Försäkring som värnar arbetsmiljö samt AMF som fokuserar på hållbara pensionslösningar.

