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Svar på remiss Komvuxutredningen
Beslutsförslag
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår arbetsmarknadsnämnden
besluta
att godkänna upprättat svar på remiss till slutbetänkandet av
Komvuxutredningen.

Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillsätta
utredningen ”En väl anpassad vuxenutbildning”. I uppdraget ingick
att undersöka behovet av förändringar i regleringen av
vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal
vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna
(särvux). Den 13 december 2017 beslutade regeringen om ett
tilläggsdirektiv till utredningen, där utredaren gavs i uppdrag att
även följa och analysera samverkan inom regionalt yrkesvux, om
vissa utbildningar bör vara riksrekryterande samt utreda vissa
frågor kring fortsatt utbildning för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. Utredningen har antagit namnet
Komvuxutredningen och betänkandet överlämnades i augusti.
Arbetsmarknadsnämnden har fått möjlighet att inkomma med
synpunkter.
Förvaltningen har tagit del av betänkandet och redovisar
synpunkter i bilagt svar.
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Mikael Thornéus
Avdelningschef Vuxenutbildningen

Arbetsmarknadsförvaltningen
Adress
37183 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7B

Telefon
0455-303000

E-postadress
arbetsmarknadsforvaltningen@karlskrona.se

Handläggare

Telefon

Vår beteckning

Datum

Christina Almqvist

0455321429

2018/6288 1.9.1

2018-10-01

Bilagor
1. Arbetsmarknadsförvaltningens svar på remiss
Komvuxutredningen
2. Slutbetänkande Komvuxutredningen En andra och en annan
chans –ett komvux i tiden
Expediering av beslut
Kommunstyrelsen

Arbetsmarknadsförvaltningen
Adress
37183 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7B

Telefon
0455-303000

E-postadress
arbetsmarknadsforvaltningen@karlskrona.se

Handläggare

Telefon

Mikael Thornéus

Vår beteckning

AMN 2018/6288

Er beteckning

Datum

2018-10-16

Arbetsmarknadsnämndens svar på remiss
Komvuxutredningen
Sammanfattning
Arbetsmarknadsnämnden instämmer till fullo i vikten av att
vuxenutbildningens nya och mer omfattande roll stärks och tydliggörs i
styrdokumenten. Att särvux blir en del av komvux är naturligt men bör
enligt kommunens mening benämnas lärvux.
En rätt till stöd och extra anpassningar för elever kan med fördel bli mer
tvingande för kommunerna. För likvärdig tillgång krävs dock särskilda
bidrag från staten för denna uppbyggnad.
Inom regionalt yrkesvux behövs en tydligare lagstiftning kring
ambitionsnivåer kopplat till att det fortfarande är stora skillnader i utbud
av yrkesutbildningar beroende på individens hemkommun och dess
ekonomiska förutsättningar. Detta förstärks av få sökande till
gymnasieskolans yrkesprogram och skapar obalans mellan efterfrågan
och tillgång på arbetskraft. Medfinansieringskravet i nuvarande
omfattning måste ses över för att de statliga ambitionerna ska kunna
förverkligas på kommunal nivå.
I övrigt innehåller slutbetänkandet många bra och konkreta förslag på
förändringar.
Kapitel 4.3, behov av stöd i vuxenutbildningen
Arbetsmarknadsnämnden menar att behovet av insatser inte enbart
finns utifrån en förändrad målgrupp utan även utifrån ett behov av att
kvalitetssäkra en hög måluppfyllelse. Allt fler elever har behov av
insatser som oftast inte finns inom dagens vuxenutbildningar. Många
sökande till utbildningar har haft stödjande insatser under sin tidigare
skolgång kopplat till vad ett lagstadgat elevhälsoteam kan stötta
eleven med. Specialpedagog, speciallärare, studiecoach, kurator,
arbetsterapeut är minst lika angelägna för att lyckas med studier inom
Arbetsmarknadsförvaltningen
Adress
37183 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7B

Telefon
0455-303000

Fax
0455-303030

E-postadress
arbetsmarknadsforvaltningen@karlskrona.se

Handläggare

Mikael Thornéus

Telefon

Vår beteckning

AMN 2018/6288

Er beteckning

Datum

2018-10-16

vuxenutbildningen vid en andra eller annan chans som vid de andra
skolformerna. För att säkerställa likvärdighet oavsett hemkommun bör
staten i styrdokumenten för vuxenutbildningen ange de extra
anpassningar som en elev har rätt till. Samtidigt måste kommunerna
tillföras medel för att bygga upp dessa viktiga anpassningar.
Kapitel 11, regionalt yrkesvux
Arbetsmarknadsnämnden konstaterar att rätten till komvux gjort att i
princip all vuxenutbildning utom yrkesutbildningar idag är en rättighet för
individen. Det är dock fortfarande stor risk för olikheter i landet vad
gäller utbud på yrkesutbildningar. Kommunal medfinansiering inom
yrkesvux och kommunernas olika ambitionsnivåer påverkar fortfarande
individens tillgång till relevanta yrkesutbildningar. Ett sänkt eller
uteblivet medfinansieringskrav och ett långsiktigt tänk är en
förutsättning för att kommunerna ska våga satsa på mer
investeringstunga utbildningar alternativt upphandla över en längre
tidsperiod. Här önskas en tydligare lagstiftning för att säkra likvärdiga
förutsättningar för individen av tillgång på yrkesutbildningar oberoende
av hemkommun. En tydlig ambitionsnivå från statens sida ses som ett
viktigt komplement till komvuxutredningen. Finansieringsfrågan för
kommunerna bör också ges särskild uppmärksamhet.
Betoning på yrkesväxling är glädjande med nya urvalsregler som dels
ger individen nya möjligheter att byta arbete eller yrkesområde
samtidigt som det skapas en hälsosam rotation på arbetsmarknaden.
Även här vill arbetsmarknadsnämnden trycka på vikten av likvärdiga
förutsättningar för individen oavsett hemkommun.
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