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§ 281
Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en
annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)
Ärendenr 2018/1191-1.3.1.5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta remissvaret enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har remitterat utredningen ”En andra och en annan chans – ett
komvux i tiden” SOU 2018:71 till Luleå kommun för besvarande.
Kommunen har beaktat förslagen utifrån den betydelse de kan tänkas ha på
vuxenutbildningens målgrupper och vilka konsekvenserna kan bli för
framförallt Arbetsmarknadsförvaltningen och Vuxenutbildningens verksamhet.
Luleå kommuns yttrande
Förslaget om nya urvalsregler, där en samstämmighet ska finnas mellan
skollag och förordningstext, är en anpassning till vuxenutbildningens bredare
uppdrag och kan också underlätta tolkningen och därmed tillämpningen av
reglerna, vilket i sin tur talar för en större likvärdighet i antagning till
utbildning över landet. Matchningen kan underlättas och vuxenutbildningen
förstås och upp-fattas som en starkare aktör när det gäller
kompetensförsörjning.
Att den förenklade betygsskalan inom vuxenutbildning på grundläggande
nivå, SFI (svenska för indvandrare) och särskild utbildning på grundläggande
nivå ska utgöras av två betyg på godkänt-nivå, utifrån att varje individ har
rätt att utvecklas så långt det är möjligt i sina kunskaper, är förståeligt, men
endast ett betyg på godkänt-nivå är att föredra av samma orsaker som den
förenklade skalan föreslås.
En högskoleförberedande examen från komvux inriktad på studieområden i
stället för programspecifika kurser är att föredra, då vuxenutbildningen inte
är programinriktad som gymnasieskolan och studieområdena innebär att
kurserna föreslås spänna över större områden. Det föreslagna komvuxarbetet
ger också en flexibilitet för individer som gått ett yrkesprogram på gymnasiet
att på ett enklare erhålla en högskoleförberedande examen, liksom för
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kommuner och dess vuxenutbildningsenheter att tillhandahålla kurser och
genomföra komvuxarbetet.
Förslaget om att kraven i tillståndsgivningen av betygsrätt ska utökas och att
anordnare av utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning ska vara
huvudman för densamma ser kommunen som positivt. Genom att regelverket
förändras för att hänvisa till motsvarande delar i de för utbildningsväsendet,
kommer kunskapen om skillnaderna mellan denna utbildning och utbildning
på entreprenad att öka liksom tydligheten i alla led; för anordnare, kommuner
och framförallt för elever. Det kommer också att underlätta kommunens
uppföljning av utbildning på entreprenad. Kommunen förordar en betygsrätt
och att den blir ett krav för utbildning på entreprenad liksom att hemkommunen även fortsättningsvis ska ta emot och arkivera betyg och intyg som är
utfärdade av en enskild utbildningsanordnare.
Kommunen stöder förslaget om att särskild utbildning för vuxna ska bli en
egen del av kommunal vuxenutbildning och därmed organiseras inom samma
sys-tem, för en gemensam ingång till vuxenutbildningen. Positivt är också att
särskild utbildning kan öppnas upp för fler att delta i och att kommunerna får
ta del av stödmaterial för att både bedöma behoven, anpassa undervisningen
och upptäcka behoven hos nyanlända elever. Förslaget att det ska finnas en
likvärdighet i bedömningen när det gäller försörjningen under tiden i studier
för vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada är
välkommet. Om det specialpedagogiska stödet som föreslås blir ett krav på
kommunerna, kan resursförstärkningar bli nödvändiga.
Då lärarutbildningarna i liten grad förbereder studenterna för arbete inom
vuxenutbildningen, anser kommunen det välkommet att kompetensen bland
lärarna kan stärkas genom särskilt inriktad kompetensutveckling samt att ett
eller flera lärosäten får i uppdrag att utforma en lärarutbildning med vuxenutbildningsprofil.
Förslaget om att kravet för att ta del av statsbidrag för regionalt yrkesvux är
ett samverkansavtal mellan kommuner, utgör inget problem för kommunen,
som sedan länge har formaliserad samverkan med fyra närliggande
kommuner.
Att behoven av och förutsättningarna för riksrekryterande utbildningar inom
vuxenutbildningen utreds ytterligare är bra. Viktigt att beakta i
sammanhanget är både finansieringen av utbildningarna och den enskildes
möjligheter till finansiering av sina studier.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-11-05 § 272 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att anta remissvaret enligt bilaga.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag




Svar på remiss En andra och en annan chans – ett komvux i tiden SOU
2018:71, KLF Hid: 2018.8056
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-19 § 272,
KLF Hid: 2018.8321
Sammanfattning remiss av Komvuxutredningens slutbetänkande En
andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71,
KLF Hid: 2018.6902

Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
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