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Yttrande avseende remiss: Validering – för
kompetensförsörjning och livslångt lärande
Nyköpings kommun har tagit del av rubricerat slutbetänkande från
Valideringsdelegationen och ser mycket positivt på de åtgärder som föreslås
för att fler personer ska kunna få sina kunskaper kartlagda, bedömda och
erkända. Både ur individens och samhällets perspektiv är detta av stort värde.
Nyköpings kommun vill dock lämna synpunkter gällande de ekonomiska
konsekvenserna för kommunerna.
Avsnitt 12.4 Kommunalekonomiska effekter
Nyköpings kommun instämmer inte i Valideringsdelegationens bedömning att
förslaget i avsnitt 11.3.2; att kommunerna som huvudmän för kommunal
vuxenutbildning blir skyldiga att erbjuda eleverna i komvux validering, endast
innebär något ökade kostnader för utbildning. Nyköpings kommun bedömer att
de 115 mnkr som delegationen föreslår ska tillföras kommunerna inte
motsvarar kostnadsökningen som följer av denna nya skyldighet. Vidare
instämmer Nyköpings kommun inte i delegationens bedömning att
kommunerna får en positiv helhetseffekt av förslaget då man beräknar ökade
skatteintäkter och minskat försörjningsstöd. De ökade skatteintäkterna skulle,
om delegationens resonemang stämmer, tillfalla kommunerna först när
personer avslutat sin utbildning och inte då kommunerna uppbär kostnader för
den nya skyldigheten att validera. Den eventuellt ökade skatteintäkten
behöver också sättas i relation till de stora utmaningar som kommunerna står
inför med anledning av det demografiska försörjningstrycket som gör det allt
svårare att hantera kostnadsutvecklingen. Nyköpings kommun ser också att
majoriteten av de personer som idag uppbär försörjningsstöd av olika skäl står
mycket långt ifrån arbetsmarknaden och att målgruppen inte hör till dem som i
större omfattning har tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet att validera.
Kommunernas försörjningsstöd kommer därmed inte att påverkas i nämnvärd
omfattning av Valideringsdelegationens förslag.
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Satt i relation till Valideringsdelegationens bedömning av
kostnadskonsekvenserna för staten i avsnitt 12.3 ser Nyköpings kommun att
synen på de kommunalekonomiska effekterna blir naiva. Självklart finns behov
av en samordning från statlig nivå men detta bör kunna skötas inom befintlig
organisation. I sammanhanget finns skäl att ifrågasätta om staten behöver
avsätta ytterligare medel för att inrätta ett råd för validering med tillhörande
kansli samt om medel behöver anslås till ett riktat statsbidrag.

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande
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