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Remissyttrande avseende En andra och en annan chans - ett
komvux i tiden
Sammanfattande överväganden
Region Uppsala är i huvudsak positiva till Komvuxutredningens förslag.
Som regionalt utvecklingsansvarig i länet väljer Region Uppsala att kommentera fem av
utredningsförslagen och avstår från synpunkter på övriga förslag.
Förslagen ökar möjligheter till yrkesväxling för individer och svarar mot företags,
kommuners och regioners stora behov av kompetensförsörjning. Branscherna får
starkare skäl att engagera sig i utbildningen och erbjuda arbetsplatsförlagt lärande.
Förslagen stärker även Region Uppsalas möjligheter att svara mot syftet med samråd
kring utbud inom regionalt yrkesvux.
Region Uppsala vill därutöver påtala att ändringar inom komvux inklusive yrkesvux
kommit i snabb takt de senaste åren, av regelverk och statsbidrag. Det är positivt med
ökad riktning mot arbetsgivares efterfrågan, men förändringarna behöver tid att slå
igenom och nå ut till tänkbara studerande. Flexibilitet är en av komvux styrkor, men det
är önskvärt med långsiktighet i villkor och statlig finansiering, samt tydlighet och stöd
från berörda myndigheter, Skolverket och Tillväxtverket. Nivån på kommunernas
medfinansiering behöver sänkas.
Komvux mål och urvalsregler
Region Uppsala ser positivt på förslagen att:
• Skollagen förtydligas så att kompetensförsörjning till arbetslivet är en del av
komvux mål,
• urvalsreglerna för gymnasial nivå ändras till att ge företräde till personer med
störst behov.
Det kan dock även fortsättningsvis behövas förtydligande om urval av studerande. Det
är inte entydigt då skollagen får dubbla mål för komvux, medan komvuxförordningen
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ger företräde för den med störst behov. I Uppsala län i dag är problemet förvisso snarare
att utbildningsplatser står tomma trots arbetsgivares efterfrågan, än att sökanden väljs
bort, men i kommande lågkonjunktur kan antalet sökande öka och prioritering behövas.
Samverkansavtal, kompetensutveckling och särvux
Region Uppsala är vidare positiva till förslagen att:
• samverkansavtal för kommuner blir krav för statsbidragsansökan. Avtal finns
redan i Uppsala län. Regionen samt Arbetsförmedlingen ingår i tillhörande
nätverk,
• erbjuda kompetensutveckling för lärare inom komvux, stärka kunskapen om
vuxnas lärande genom forskning, etablera lärarutbildning med profilering mot
vuxenutbildning etc. Det är önskvärt mot bakgrund av dels komvux ökande
betydelse, dels SCB:s prognoser med stor brist på yrkeslärare generellt,
• särvux blir en del av komvux. Inkludering av utbildning för personer med
intellektuell funktionsnedsättning ger ett mer sammanhållet komvux.
Konsekvenser för Region Uppsala
Komvuxutredningens förslag kan underlätta Region Uppsalas uppdrag enligt
yrkesvuxförordning och villkorsbeslut.
För Region Uppsala

Börje Wennberg
Regionstyrelsens ordförande

Staffan Isling
Regiondirektör
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Remissyttrande avseende En andra och en annan chans ett komvux i tiden
Beslut
Regionstyrelsens beslut
Remissyttrande till Utbildningsdepartementet avseende En andra och en annan
chans – ett komvux i tiden lämnas enligt bilaga.
Bilaga § 257/18
Ärendebeskrivning
Region Uppsala har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter
Komvuxutredningens slutbetänkande om den kommunala vuxenutbildningen, En
andra och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71). Region Uppsala
berörs som regionalt utvecklingsansvarig aktör.
Utredningen förslår att
 Skollagen ändras och förtydligar att komvux inte bara stödjer vuxnas
lärande, utan även är en bas för arbetslivets kompetensförsörjning
(kapitel 4),
 urvalsreglerna ändras för komvuxstudier på gymnasial nivå. Den som har
störst behov utifrån etablering på arbetsmarknaden, pågående
yrkesverksamhet eller planerat yrkesval ska prioriteras framför den med
kort utbildning (kapitel 5),
 särvux, för personer med intellektuell funktionsnedsättning, blir del av
komvux och kallas ”kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning”
(kapitel 9),
 kompetensutvecklingen stärks inom ämnesdidaktik och vuxnas lärande
för professionen, stärkt kunskap om vuxnas lärande genom forskning,
samt vuxenutbildning som profilering inom lärarutbildning (kapitel 10),
 gemensamt samverkansavtal blir krav för kommuner som söker
statsbidrag för regionalt yrkesvux (kapitel 11),
 betygsskalan på grundläggande nivå förenklas, från sex till tre nivåer,
(kapitel 6),
 de sex högskoleförberedande programmen slås ihop till tre bredare
områden. Ett bredare komvuxarbete ersätter programspecifikt
gymnasiearbete (kapitel 7),
 betygsrätt införs som krav för enskilda anordnare som bedriver
vuxenutbildning på entreprenad (kapitel 8).
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Behoven av kompetensförsörjning är stora hos såväl företag som kommuner och
regioner. Många arbetsgivare efterfrågar kompetens på gymnasienivå, och
vuxenutbildade är en viktig rekryteringskälla inom flera yrkesområden.
Som regionalt utvecklingsansvarig i länet väljer Region Uppsala att kommentera
fem av utredningsförslagen och avstår från synpunkter på övriga förslag. Region
Uppsala är i huvudsak positiva till Komvuxutredningens förslag, vilka innebär
ökad möjlighet till yrkesväxling och att arbetslivets kompetensförsörjningsbehov
tillkommer som uttalat mål för komvux. Positivt är även förslag som stärker
professionen samt att särvux blir del av ett sammanhållet komvux.
Region Uppsalas uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig
Enligt regeringens villkorsbeslut ska Region Uppsala, som del av grundläggande
regionalt kompetensförsörjningsarbete, ”medverka i planeringen av utbud och
inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning”.
Regionalt yrkesvux regleras i egen förordning. Syftet med yrkesvux är att svara
mot yrkeskompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. Kommunerna söker
särskilda statsbidrag från Skolverket och sedan januari 2017 ska de samråda om
utbildningsutbudet med regionalt utvecklingsansvarig aktör, alltså Region
Uppsala.
I Uppsala län finns sedan några år ett samverkansavtal för vuxenutbildning
mellan samtliga åtta kommuner. Tillhörande nätverk, Resam, möts
återkommande. Där ingår även samrådsparterna Region Uppsala och
Arbetsförmedlingen.
Andra pågående statliga utredningar som berör kompetensförsörjning och de
regionalt utvecklingsansvariga är Arbetsmarknadsutredningen, Utredningen
planering och dimensionering av gymnasial utbildning samt Studie- och
yrkesvägledningsutredningen.
Kostnader och finansiering
Förslagen kräver inga särskilda resurser för Region Uppsala.
Konsekvenser
Inga konsekvenser att beakta, däremot beaktar utredningen flera
inkluderingsperspektiv såsom personer med funktionsnedsättning samt
utrikesfödda i behov av reguljär vuxenutbildning eller yrkesväxling.
Beredning
Komvuxutredningens förslag har diskuterats i Resam, det nätverk för
vuxenutbildning som är knutet till samverkan mellan kommunerna, Region
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Uppsala och Arbetsförmedlingen. Avstämning har skett med Region Uppsalas
berörda förvaltningar.
Yrkanden
Regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) yrkar bifall till föreliggande
förslag.
Ordföranden finner att regionstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.
Kopia till
Utbildningsdepartementet
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