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§ 334

Yttrande över Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en
annan chans - ett komvux i tiden (2018:71)
Ks/2018:413 615
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att senast 2018-12-12 yttra sig över
betänkandet ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden” (SOU 2018:71).
Beslutsunderlag
Utbildningsdepartementets remiss 2018-09-06
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut 2018-11-19 § 123 med
tillhörande handlingar
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefall (KD) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet ”En andra och en
annan chans – ett komvux i tiden” överlämnas i enlighet med
kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Ilan De Basso (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2018-12-05
Kommunstyrelsens beslut
− Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet ”En andra och en
annan chans – ett komvux i tiden” överlämnas i enlighet med
kommunalrådet Cecilia Hjorth Attefalls (KD) upprättade förslag.
Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet
Uan
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Utbildningsdepartemenet

Yttrande över Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en
annan chans ett komvux i tiden (2018:71)
-

Jönköpings kommun delar fullt ut den bild som betänkandet redogör för i
utredningens centrala utgångspunkter. Att utredningen uppmärksammar att vuxenutbildningen behandlats styvmoderligt är viktigt för utbildningsformens framtida plats inom skolforskning och skolutveckling.
Jönköpings kommun vill även lyfta fram att vi instämmer i att vuxenutbildningen
idag inte enbart är ett kompensatoriskt instrument för att stärka individens
ställning i arbets- och samhällsliv. Vuxenutbildningens roll har vidgats till att
även omfatta en viktig uppgift i arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Att förtydliga utbildningsformens dubbla roller, att både vara kompensatorisk och aft se
till arbetsmarknadens kompetensbehov, välkomnas.
Angående de förslag som utredningen lämnar vill Jönköpings kommun lämna
följande synpunkter:
Förändrade utvaisregler till komvux på gymnasial nivå
Jönköpings kommun instämmer i utredningens förslag om förändrade urvalsprinciper. Vi vill dock uttrycka en viss oro för att tillämpningen av föreslagna
principer kommer aft få stora konsekvenser för kommunernas antagningsenheter.
Någon form av vägledande tolkningsanvisningar som stöd till kommunerna bör
därför tas fram.
Samverkan kring regionaltyrkesvux
Utredningen föreslår att det ska införas krav om samverkansavtal mellan samverkande parter inom ramen för yrkesvux. Ett avtal skulle enligt utredningen formalisera samverkan ytterligare samt beskriva strukturen för och ansvarsfördelningen i
samvekan.
Jönköpings kommun delar inte utredningens bedömning att krav om
samverkansavtal mellan samverkande parter ska införas för yrkesvux. Beslut om
hur samverkan ska formaliseras och genomföras bör fortsatt ägas av samverkande
kommuner. Avtal tror vi innebär en mer omfattande administrativ process och
minskar flexibiliteten i samarbetet.
Jönköpings kommun vill samtidigt framföra synpunkter kring statsbidraget inom
yrkesvux. Dagens system, med ettåriga bidrag, försvårar att göra långsiktiga
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planeringar. Ett sänkt krav på medfinansiering och högre ersättningsnivåer för
dyrare utbildningar skulle välkomnas av kommunen.
Konsekvenser av utredningens förslag
Jönköpings kommun kan inte se några direkt negativa konsekvenser av utredningens förslag. Om förslagen i utredningen genomförs skapas möjlighet till en
sammanhållen vuxenutbildning som är mer flexibel och öppen för en bredare
målgrupp än dagens system. Kommunen delar utredningens slutsats att det finns
stora samhällsekonomiska vinster med ett utbildningssystem som ger individer en
andra och en annan chans att påbörja eller att fullfölja sina studier.
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