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Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska
som andra språk (U2019/02278/GV)
Sammanfattning
Länsstyrelsen Västerbotten, här nedan benämnd Länsstyrelsen, instämmer i
huvudsak med de bedömningar och förslag som redovisas i remissen, men
med några kommentarer i delar av utredningen.
Utredningens förslag bedöms i sin helhet skapa bättre förutsättningar för individen att få en mer individanpassad utbildning med bättre möjligheter till
vidareutbildning eller etablering på arbetsmarknaden. Förslaget med sammanhållen utbildning bedöms även skapa bättre planeringsförutsättningar
för ansvariga huvudmän. Länsstyrelsen ser dock behov av vissa förtydliganden och fortsatt utredning kring bland annat samråd, kommunernas ekonomiska förutsättningar och att tidigarelägga uppdrag till Skolverket innan genomförande den 1 juli 2020.
5.5 Förslag om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända vuxna
Länsstyrelsen instämmer i förslaget om en sammanhållen utbildning för nyanlända med kort utbildningsbakgrund och att denna också preciseras i förordningstext. Länsstyrelsen ser det som särskilt angeläget att lärare ges tid
och förutsättningar att utveckla ett nytt arbetssätt. Länsstyrelsen saknar däremot ett mer utförligt resonemang om samrådsförfarandet som utredningen
ser ska genomföras innan upprättandet av utbildningsplanen. Här ges inga
konkreta förslag om vilka olika aktörer som bör delta i samråd. Här vill
Länsstyrelsen lyfta fram Arbetsförmedlingen som en viktig part. Länsstyrelsen ser fördelar med om samråd kan ske på regional nivå och att huvudmännen därefter vid behov göra lokala justeringar.
5.6 Den sammanhållna utbildningen ska omfatta minst 23 timmars garanterad undervisningstid
Länsstyrelsen välkomnar förslaget om en garanterad utökad undervisningstid. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma att en utökning av insatser inom
vuxenutbildningen ytterligare kan öka huvudmännens svårigheter med att
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rekrytera personal då det idag råder lärarbrist i stora delar av landet. Vidare
ser Länsstyrelsen också att det finns ett behov av att göra en översyn av
kommunernas ekonomiska förutsättningar. Utökningen bedöms kräva en ny
form av samordning och anpassning för verksamheten och därmed ökade
kostnader.
5.6.1 Det ska finnas en plan för den sammanhållna utbildningen
Länsstyrelsen instämmer i förslaget om att det ska finnas en plan för den
sammanhållna utbildningen. Länsstyrelsen önskar dock att huvudmännen
får mer stöd i hur upprättandet av utbildningsplanen kan gå till. Här bedöms
Skolverket kunna vara den aktör som kan ge kommunerna ett stöd genom
att ta fram nationella riktlinjer för utbildningsplanen. Detta skulle även bidra
till att individens rätt till en likvärdig utbildning säkerställs. Länsstyrelsen
tror att kvaliteten på utbildningsplanen på så vis kan förbättras och bli mer
resurseffektiv.
5.7 Förslag om informationsöverföring från Arbetsförmedlingen till
kommuner
Länsstyrelsen välkomnar förslaget om att Arbetsförmedlingen får ett informationsöverföringsuppdrag gentemot kommunerna i denna fråga.
5.8 Förslag om Skolverkets stöd till huvudmän
Länsstyrelsen instämmer i förslaget om Skolverkets stöd till huvudmän och
ser positivt på förslaget att behov om stöd ska styra snarare än ett fastslaget
tak på medel. Länsstyrelsen föreslår att Skolverket ges uppdrag att så snabbt
som möjligt göra en kartläggning av vuxenutbildningens behov av stöd och
kompetensutveckling, samt att se över hur Skolverkets befintliga material
om nyanländas lärande kan anpassas och kompletteras för att möta vuxnas
lärande.
5.10 Bedömning om stöd och andra insatser för individanpassning
Länsstyrelsen delar utredningens bedömning om att kurator och specialpedagog är viktiga resurser att prioritera i sammanhållen utbildning och att
studiehandledning på modersmål behöver undersökas vidare gällande omfattning, kvalité och möjligheter till breddning genom fjärrundervisning.
Detta kan bidra till att individens rätt till en likvärdig utbildning säkerställs.
5.11 Bedömning om kompetensutveckling för lärare
Länsstyrelsen delar utredningens bedömning om att behoven av kompetensutveckling inom vuxenutbildningen sannolikt är omfattande hos både behöriga och obehöriga lärare. Länsstyrelsen välkomnar en kartläggning av behoven om kompetensutveckling när det gäller nyanländas lärande.
5.12 Bedömning om statistik och uppföljning
Länsstyrelsen ställer sig positiv till förslag om att statistik gällande vuxenutbildning behöver utvecklas och att kommunerna får tydligare instruktioner
kring inrapportering av data. Vidare ställer sig länsstyrelsen positivt till förslag om en översyn av den statliga schablonersättningens hantering och
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fördelning. En översyn med efterföljande riktlinjer bedömer vi kan ge kommunerna en tydligare bild av fördelning av de medel som tilldelas och en
möjlighet till ökad jämlikhet mellan kommunerna i hantering och prioritering av dessa medel.
Beslut har fattats av biträdande enhetschef Samhällsutvecklingsenheten
Anna Danielsson och Integrationsstrateg Inga-Lill Nordström som föredragande.
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