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Skolverket har fått möjlighet att yttra sig över departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH). Skolverket avgränsar sitt yttrande till de förslag
och bedömningar som berör myndighetens verksamhetsområde, det vill säga den
kommunala vuxenutbildningen.
Sammanfattning
Skolverket delar utredningens uppfattning att fler behöver se det livslånga lärandet
som en möjlighet till omställning och kompetensutveckling under en större del av
livet och tillstyrker i huvudsak därför utredningens förslag och bedömningar. Skolverket har dock synpunkter på utredningens bedömning att det inte är lämpligt att
införa en ny deltidsnivå som understiger 50 procent av heltid. Skolverket lämnar
därför en övergripande kommentar på den punkten.
Avsnitt 5 Inte någon ny deltidsnivå
Utredaren gör bedömningen att det inte finns något behov av att införa en ny deltidsnivå som understiger 50 procent av heltid. Skolverket delar inte den bedömningen och menar att analysen som ligger till grund för bedömningen behöver fördjupas och nyanseras ytterligare. Det är Skolverkets uppfattning att förutsättningarna för och konsekvenserna av det alternativa deltidsförslag som presenteras i bilaga 3 bör undersökas vidare. Den kommunala vuxenutbildningen ska enligt skolförfattningarna vara flexibel i sin utformning när det gäller studietakt, tid och rum.
Studier ska också kunna kombineras med studier i andra skolformsnivåer och med
förvärvsarbete. Utgångspunkten ska vara individens behov och förutsättningar.
Målgruppen är dessutom heterogen och individerna har varierande mål med sina
studier. Utifrån de snabba förändringar som sker i samhällsliv och arbetsliv blir det
därför än viktigare att som individ på ett flexibelt sätt kunna ta del av studier på
olika sätt högre upp i åldrarna. Möjligheten att studera i en långsammare studietakt
och i mindre omfattning med bibehållna studiemedel kan vara en del i detta.
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Skolverket kan även konstatera att det fortfarande finns frågor som behöver utredas för att undanröja hinder och förbättra de reella möjligheterna för vuxna att med
hjälp av studiemedelsfinansiering på ett flexibelt sätt kunna ta del av studier.
Detta gäller oavsett om en individ önskar kombinera studier i flera skolformsnivåer
inom den kommunala vuxenutbildningen, där en del studier kan vara studiemedelsberättigade och andra inte, eller om en individ önskar kombinera studier med arbete. Det kan även handla om frågor som rör hur möjliga studiefinansieringsalternativ skulle kunna se ut för att personer som omfattas av andra ersättningssystem i
samhället i högre utsträckning ska kunna ta del av studier.
Om studiemedelssystemet och den kommunala vuxenutbildningens krav på flexibilitet och individanpassning inte korrelerar ser Skolverket att det finns en risk att individer kan komma att avstå från att ta steget in i utbildning, alternativt att måluppfyllelsen kan försämras när individen väl har påbörjat en utbildning. Förslagens
syfte, nämligen att möjliggöra att individer i högre utsträckning ska kunna ställa om,
vidareutbilda sig och lära på nytt under en större del av livet därmed kanske inte realiseras fullt ut.
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Detta ärende har beslutats av avdelningschef Anna Westerholm. I ärendets slutliga
handläggning har seniora rådgivarna Eva Nordlund och Ingrid Lindskog samt
juristen Lisa Ahlström deltagit.

