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U2019/02278/GV
Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Promemorian På väg - mot stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som
andraspråk
(dnr U2019/02278/GV)
Länsstyrelsen Värmland yttrar sig över På väg – mot stärkt kvalitet och
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk.
Ställningstagande
Länsstyrelsen Värmland (fortsättningsvis Länsstyrelsen)
utredningens förslag och bedömningar i sin helhet.

tillstyrker

Länsstyrelsen tillstyrker samtliga av promemorians bedömningar och stödjer
uppdragets syfte om att säkerställa att kommuner erbjuder individanpassad
utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan utbildning enligt
förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.
Länsstyrelsen ser positivt på och välkomnar promemorians förslag om en
sammanhållen utbildning för de nyanlända som omfattas av den s.k.
utbildningsplikten. Länsstyrelsen delar utredningens bedömning om att en
sammanhållen utbildning bidrar till bättre planeringsförutsättningar för
kommunerna vad det gäller resursfördelning.
Länsstyrelsen väljer nedan att lämna särskilda synpunkter vad det gäller delar
av utredningens förslag och bedömningar.
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5.5 Förslag om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända vuxna
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget men har följande synpunkter.
Länsstyrelsen saknar i promemorians beskrivning och förslag kopplingen till
samhällsorienteringen. Samhällsorienteringen är en viktig del i den
nyanländas etablering och borde därmed ingå i en sammanhållen
utbildningsplan. Länsstyrelsernas uppföljning av samhällsorienteringen visar
att orsakerna till väntetider och avbrott ofta beror på att samhällsorienteringen
krockar med andra insatser. Samhällsorienteringen behöver därmed ingå i
planeringen av en sammanhållen utbildningsplan, för att undvika risken att
andra kurser erbjuds samtidigt.
5.6.1 Det ska finnas en plan för den sammanhållna utbildningen
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget men har följande synpunkter.
Länsstyrelsen ser positivt på promemorians förslag att huvudman ska ta fram
och besluta om en utbildningsplan för de som omfattas av utbildningsplikten.
Länsstyrelsen anser att även samhällsorienteringen bör inkluderas i
utbildningsplanen.
Länsstyrelsen välkomnar att utformningen av utbildningsplanen ska ske
genom samråd med berörda aktörer och funktioner så som
Arbetsförmedlingen. Länsstyrelsen saknar dock i promemorians förslag
tydliggörande kring hur samrådsförfarandet ska genomföras och struktureras.
Det är viktigt att det finns strukturella ramar och riktlinjer för samrådet.
Länsstyrelsens farhåga är också att Arbetsförmedlingens omorganisering och
nedskärningar kommer påverka myndighetens möjlighet att delta i lokala
samråd så som promemorian föreslår.
5.7 Förslag om informationsöverföring från Arbetsförmedlingen till
kommuner
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget men har följande synpunkter.
Länsstyrelsen välkomnar förslaget att Arbetsförmedlingen ska till kommuner
lämna uppgifter om vilka individer som omfattas av utbildningsplikten och
vilka som omfattas av den garanterade undervisningstiden. Förslaget har länge
efterfrågats och är en förutsättning för att kommunerna ska kunna arbeta med
förslaget om en sammanhållen utbildning. Utredningen har valt att inte lägga
förslag
kring
kommunernas
informationsskyldighet
gentemot
Arbetsförmedlingen då det anses ligga utanför utredningens uppdrag.
Länsstyrelsen ser att det hade varit positivt om även kommunernas
informationsskyldighet gentemot Arbetsförmedlingen regleras. Detta
underlättar samordning och samarbete kring individens insatser.
5.10 Bedömning om stöd och andra insatser för individanpassning
Länsstyrelsen tillstyrker bedömningen men har följande synpunkter.
Länsstyrelsen ser positivt på utredningens bedömning att kurator och
specialpedagog bör prioriteras när huvudmannen fattar beslut om resurser i
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sammanhållen utbildning. Länsstyrelsen anser att det hade varit positivt om
elevhälsan var obligatorisk även för vuxenutbildningen då det skapar goda
förutsättningar för lärande och utveckling samt stödjer lärarna i sitt
pedagogiska arbete.
Länsstyrelsen delar utredningens bedömning att studiehandledning på
modersmål eller elevens starkaste språk kan stärka elevens möjligheter till
studieframgång, och att kvalitet och omfattning av den studiehandledning som
erbjuds komvuxelever därför behöver undersökas. Det saknas dock idag en
formell utbildning för studiehandledning på modersmål. För att säkerställa en
kvalitativ studiehandledning på modersmål hade det varit önskvärt med en
statlig utbildning i studiehandledning på modersmål.
5.12 Bedömning om statistik och uppföljning
Länsstyrelsen tillstyrker bedömningen men har följande synpunkter.
Länsstyrelsen delar bedömningen att det bör göras en översyn av hur den
statliga schablonersättningen för flyktingmottagandet hanteras och fördelas.
En översyn av den statliga schablonersättningen är av vikt för att
kvalitetssäkra och möjliggöra ett likvärdigt mottagande i länets kommuner.
Detta yttrande har beslutats av T.f. landshövding Johan Blom. Föredragande
var enhetschef Marcus Wihk. I den slutliga handläggningen av ärendet
medverkade även T.f. länsråd Bengt Falemo.
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