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REMISSVAR
2020-05-09
Dnr 2020/0125.600

Remissvar
Ljungby kommun har inbjudits till att avlämna ett remissvar på SOU 2019:69 Validering för
kompetensförsörjning och livslångt lärande, Slutbetänkande av Valideringsdelegationen.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta en kommitté i form av nationell
delegation med uppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom
valideringsområdet på nationell och regional nivå. I sitt slutbetänkande lämnar kommittén
förslag och bedömningar för ett sammanhållet, nationellt och permanent system för
validering ska kunna införas så att fler personer ska kunna få sitt kunnande kartlagt, bedömt
och erkänt.
Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet och Ljungby
kommun har fått inbjudan att lämna ett remissvar.
Ljungby kommuns synpunkter
Ljungby kommun instämmer i att validering är ett viktigt verktyg för att stimulera livslångt
lärande, för att underlätta rörlighet och för kompetensförsörjningen i arbetslivet. Ljungby
kommun anser att delegationens förslag kommer att bidra till att etablera långsiktigt hållbara
strukturer som kan säkerställa validering inom såväl utbildningsystemet som mot arbetslivets
kvalifikationer. Erkännandet av människors tidigare förvärvade kunnande, oavsett var, när
och hur de har utvecklat sin kompetens, behöver öka. Delegationens förslag bedöms
generera positiva samhällsekonomiska effekter bl.a. genom effektivare utbildningsinsatser,
förbättrad matchning på arbetsmarknaden, snabbare etablering på arbetsmarknaden för
nyanlända invandrare, breddad rekrytering till utbildning samt genom att stärka individers
självförtroende och öka motivationen att påbörja utbildning.
Dock kommer delegationens förslag medföra ökade kostnader för kommuner i form av en ny
skyldighet att erbjuda elever i komvux inledande kartläggning och validering. Kommuners
kostnader för att genomföra validering och för anpassning av studieupplägg för elevens
komplettering efter valideringen kommer att öka. Kompletteringsutbildningen kräver
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individuella anpassningar som ofta innebär administrativa merkostnader för
utbildningsanordnaren jämfört om eleven hade följt ett standardiserat upplägg.
Med anledning av detta är delegationens andemening om att staten bör i enlighet med
finansieringsprincipen tillföra medel till kommuner för att kompensera dem för ökade
kostnader, av yttersta vikt.
Därmed förhåller sig Ljungby kommun positivt inställd till valideringsdelegationens förslag
under förutsättning att staten kompenserar kommunerna för ökade kostnader som föranleds
av förslaget.

(Underskrift av förvaltningschef)

Wirginia Bogatic Citron
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