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Utbildning och arbetsmarknad, Eva Sund

Datum

2018-10-08

Beteckning

Dnr: 18RS6785

Er beteckning

Regeringskansliet - Utbildningsdepartementet

Svar på Komvuxutredningens slutbetänkande
SOU 2018:71
Region Örebro län instämmer i förslagen som omnämns i kapitel 3; 3.2 samt kapitel
4 och 11 med de förändringar som utredaren föreslår.
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Organ

Nämnden för regional tillväxt

Svar på remissen Komvuxutredningens slutbetänkande,
en andra och en annan chans - ett Komvux i tiden
2018:71
Förslag till beslut
Nämnden för regional tillväxt beslutar
att förslaget till svar godkänns som Region Örebro läns svar till
Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
”En andra och en annan chans” är ett slutbetänkande som tar ett nytt och kraftigt grepp
om kommunal vuxenutbildning, Komvux.
Ur det regionala perspektivet kan vikten av tre beslutsförslag tas fram;
• Att Komvux och Särvux föreslås bli en naturlig del av skolväsendet då kraven på
vuxenutbildningens förmåga att möta och hantera flera politikområdens behov.
• Att vuxenutbildningen kan vara ett stöd i etableringen på arbetsmarknaden och ett
näringspolitiskt verktyg för att bredda kompetensförsörjningen. Den kan bli lösningen
för många skilda behov nu och framöver. Främst som en väg in i egen försörjning och
chans till livslångt lärande vid byte av inriktning i arbetslivet. Komvux bör ses som en
betydande aktör för kompetensförsörjningen nationellt.
• Att Komvux alla delar kan samverka väl med såväl arbetsmarknaden som med andra
delar av utbildningssystemet om dessa erforderliga beslut fattas.
Ett annat bärande beslutsförslag är att Särvux blir Särskild vuxenutbildning och att
målgruppen för rekrytering breddas. Förutom studeranden som har sin bakgrund i
gymnasiesärskolan kan andra vuxna med särskilda behov, behov av en individuellt
anpassad studieplan och hög grad av lärarledd undervisning, studera inom den delen
av Komvux.
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Här bör också lyftas fram den stora betydelse som Regionalt Yrkesvux har lett till
gällande fördjupad och utvecklad regional samverkan. Regionalt Yrkesvux är en stark
aktör som svara upp mot arbetsmarknadens behov och är en väl fungerande del av
kompetensförsörjningen. De Yrkesråd kring Yrkesvux som finns i kommunerna
säkerställer att samråd finns mellan utbildningssamordnare och arbetslivet. Den
samverkan och det samarbete som sker mellan arbetsgivare, kommuner och regioner är
av största vikt och är en stor framgångsfaktor.
Här har den regionala utvecklingsansvarige ett ansvar att samplanera utbudet med
kommunerna och med Arbetsförmedlingen.
Samtrappan (den beskriver i olika steg hur och i vilken grad aktörer arbetar
tillsammans i gemensamma frågor. Trappan börjar med samtal sedan följer samsyn,
samverkan/samarbete och slutar i samhandling.) betonas genomgående i hela
betänkandet.
Ärendebeskrivning
Utredningens förslag i stort:
•

Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i
arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier.

•

Urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den
med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med
störst behov av utbildningen.

•

Gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop inom komvux till tre
bredare studieområden och gymnasiearbetet ersätts av ett bredare komvuxarbete.

•

En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning
samtidigt som möjligheterna till kompetensutveckling för professionen ska
stärkas.

•

Särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild utbildning.

•

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade möjligheter till fortsatt
utbildning efter särvux.

•

Betygsrätt införs som ett krav för att enskilda anordnare ska få bedriva
vuxenutbildning på entreprenad. Villkoren för betygsrätt för utbildning
motsvarande komvux skärps, så att de överensstämmer med kraven på i komvux.

•

Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet har inga konsekvenser för miljö-,barn-och jämställdhetsperspektiven.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för Region Örebro län.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM till nämnden för regional tillväxt 2018-11-28
Förslag till svar
Komvuxutredningens slutbetänkande, en andra och en annan chans - ett komvux i
tiden (2018:71)

Petter Arneback
Regional utvecklingsdirektör
Skickas till:
Utbildningsdepartementet
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