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Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Promemorian På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet
inom komvux för elever med svenska som andraspråk (dnr:
U2019/02278/GV)
Sammanfattning
Kommunen instämmer i huvudsak i utredningens slutsatser och välkomnar
ett förslag om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända elever.
Kommunen tycker också att det är positivt att det regleras hur information
kan överföras mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.
Kommunen anser dock att omfattningen av den sammanhållna utbildningen
bör definieras på ett annat sätt.
Kommunens bedömning är att ett genomförande av utredningens förslag är
mycket betydelsefullt för den kommunala vuxenutbildningen.
Avsnitt 5.6 Den sammanhållna utbildningen ska omfatta minst 23
timmars undervisning
Kommunen instämmer i utredningens förslag men anser att omfattningen av
den sammanhållna utbildningen bör definieras på ett annat sätt.
Vuxenutbildningen erbjuder idag utbildning i flera olika studieformer
till exempel klassrumsbundet, hel- och halvdistans samt lärlingsutbildning
med en hög grad av arbetsplatsförlagt lärande. I den flexibla
utbildningsmiljön upplevs begreppet undervisningstid som föråldrat och kan
innebära svårigheter att tolka i de olika studieformerna.
Avsnitt 5.10 Bedömning om stöd och andra insatser för
individanpassning
Kommunen instämmer i utredningens bedömning att insatser som elevhälsa
och specialpedagogiskt stöd ger positiva effekter i utbildningen.
Kommunen vill dock påpeka att så länge som stödåtgärder inte är
obligatoriska för kommunerna så kommer inte likvärdighet att uppnås
nationellt. En vuxen elev i behov av specialpedagogiska insatser,
studiehandledning på modersmål eller stöd av elevhälsa är utelämnad till
hemkommunens ekonomiska förutsättningar. Staten bör aktivt säkerställa att
elevernas behov av individuellt stöd blir tillgodosedda, oavsett enskilda
kommuners regelverk eller ekonomi.
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I detta ärende har Arbetslivsnämnden beslutat. Petra Norberg,
förvaltningschef har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har
Marcus Selin, vuxenutbildningschef deltagit.

Sverker Ågren
Ordförande, Arbetslivsnämnden
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