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Sammanfattning
Mjölby kommun instämmer i att det är angeläget att möjligheterna till validering utökas, och att
en nationellt fastställd kompetensstandard utarbetas, som validering kan genomförs emot. På den
regionala nivån är samverkan viktig för att öka likvärdigheten gällande tillgång till validering
mellan kommuner. Vi ser även positivt på det föreslagna utökade ansvaret för kommunerna för
validering i form av fördjupad kartläggning, bedömning och erkännande av kunnande.
Vår bedömning är dock att kommunernas kostnader kommer att öka betydligt mer än vad som
föreslås finansieras genom de möjligheter statsbidraget för yrkesvux ger.
Finansiering av kommunernas utökade ansvar för validering
I betänkandet anges att kommunsektorn beräknas få ökade skatteintäkter på grund av snabbare
genomströmning av de elever som valideras, men att kommunernas kostnader för utbildning inklusive validering bedöms öka.
Vår bedömning är att kommunernas kostnader kommer att öka dels för genomförande av validering men även för att åstadkomma flexibla utbildningsupplägg för att möta behovet efter valideringen. Dessa kostnadsökningar, samt kostnader för kommunerna i det regionala samarbetet, får
inte underskattas.
Någon särskild finansiering föreslås inte i betänkandet. Man hänvisar till möjligheten att genomföra validering inom en orienteringskurs, vilket ger möjlighet till statlig finansiering genom
statsbidraget för regionalt yrkesvux. Enligt betänkandet har internationella beräkningar av kostnaderna för en validering visat på en kostnad mellan 1000 och 2000 euro (SOU 2018:29). Den
statliga finansieringen för en orienteringskurs uppgår till 7500 kronor, och förutsätter att den vars
kunskaper valideras samtidigt deltar i regionalt yrkesvux. Det anges vidare att kommunen via
statsbidraget för regionalt yrkesvux kan få full ersättning för den eller de efterföljande kurserna.
Statsbidraget är dock utformat så att det ställs krav på medfinansiering av kommunen och det
innebär därmed inte full täckning. Någon finansiering för kostnader för att åstadkomma ökad
flexibilitet i utbildningsupplägg med utgångspunkt från det behov av studier som finns efter validering föreslås heller inte.
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Vi bedömer därmed att det saknas tillräcklig finansiering av kommunernas kostnader för genomförandet av förslagen i Valideringsdelegationens slutbetänkade.
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