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Betänkande av Komvuxutredningen
Vuxenutbildningens målgrupp är en heterogen grupp med stora behov och olika sorters stöd. Det
ställer nya krav och viktigt att ta i beaktande vid förändringar i utbildningen. Utredningen visar att det
behövs en ökad flexibilitet i utbildningssystemet för att möta framtidens behov inom
kompetensförsörjning. Utredningen ger en nyanserad och gedigen reflektion över vad som kan ge
positiva och negativa effekter med de olika förändringarna. Förslagen är välkomnande och vi ställer
oss bakom utredningen. Vi gör dock ett antal reflektioner kring utredningen som vi önskar

att ni

beaktar:
Ett utvecklingsområde idag är att få fler sökande till de yrkesutbildningar som finns och där åligger det
att göra en kraftansträngning så att kompetensförsörjningsbehovet/bristyrkena synliggörs för den
sökande. Här behövs direktiv eller ekonomisk stöttning.

Kompetensförsörjningen behöver anpassas utifrån regioner mer än på enskilda kommuner eller län.
Här kan förslagsvis statsbidragen riktas ytterligare till de kommuner som ingår i ett samverkansavtal.
Det är viktigt att direktiven definierar hur många kommuner som ska ingå minst för att definieras som

region eller för att få ingå i ett samverkansavtal.
Vuxenutbildningen behöver ta mer plats i kommunerna och komma upp på agendan tydligare både
inom politiken och i samhället. Här kan komvuxutredning med lagstadgade krav kring vad som ska ingå
i

vuxenutbildningen påverka agendan för kommuners dagordning.

Det är positivt att utredningen påpekar vikten av mer kompetensutveckling inom lärarkåren och att
mer forskning behövs inom vuxenutbildningen. Genom forskningen kan även kommunerna få tydligare

jämförelsetal och huvudmannen kan därmed få bättre nyckeltal. Det kommer att bli kvalitetshöjande
för verksamheten om vuxenutbildningen kan vara mer forskningsbaserad.
Utredningen kan även synliggöra kommunens statsbidrag och vart de tar vägen. Att egenfinansiera
med 50 % har inneburit att många kommuner bromsat utbildningsutbudet för att klara av kraven.
Schablonersättningen inom SFI har fördelats olika till utbildningen i många kommuner och det ger
olika förutsättningar.
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Sa

mverka nsformerna behöver även förtydligas. Rollerna mella n a rbetsförmed lingen,

försäkringskassan, socialförvaltningen, vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheterna har för höga

trösklar och det innebär dubbelarbetning med individen.
Förslagsvis skulle organisationerna få en gemensam digital plattform där individens information finns

tillgänglig (i den mån det inte är sekretess) så att individen inte behöver ha flera olika individuella
studiepla ner/eta bleringspla ner/socia lplaner mm.
Utredningen öppnar upp för betygssättning i arbetsförmedlingens upphandlingsförfarande med
externa aktörer. Arbetsförmedlingen riktlinjer behöver låta vuxenutbildningen vara med i
upphandlingsförfarandet annars blir det en snedfördelad konkurrenssituation där externa
utbildningsaktörer får en fördeljämfört med kommunens utbildningar. Att två utbildningsanordnare

sitter med likvärdiga utbildningar med för lite elevunderlag är inte bra för någon.
Utredningen behöver även definiera den med störst behov ska prioriteras försl. och inl.c sorrr iclag rJär
den med kortast utbildning ska prioriteras. Risk finns att det blir en stor arbetsbörda för rektor att fatta
beslut som sedan leder till överklagan om vem som har störst behov.
Särvux integrering till övriga verksamheter är väldigt positivt men behöver tydliggöras. Resurserna
skiljer sig åt mellan kommunerna och därmed kan det bli väldigt många olika lösningar på de nya
förslaget. Undervisningstiden och stöd skiljer sig för dem med grav utvecklingsstörning och om du
kommer som nyanländ och vill anmäla dig till en grundläggande kurs inom särvux.

Utredningen öppnar upp med specialpedagogerna från särvux till vuxenutbildningen övriga
Verksamheten Fiñns där ett syfte med att implementera en elevhãlsãbehövel mälef och uppdrãget
fö rtyd liga s.
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