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Yttrande över betänkandet- En andra och en annan
chans SOU 2018:71
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun och har fått en remiss från Utbildningsdepartementet om
synpunkter senast den 12 december 2018 på betänkandet En andra och en annan
chans-ett KOMVUX i tiden (2018:71)
Betänkandet innehåller i huvudsak förslag till förändringar som ger utökade
möjligheter till ett livslångt lärande och samtidigt lyfts vuxenutbildningen till att
inbegripas i, och stå i samklang med skrivningarna om gymnasieskolan, och att bättre
svara upp till kopplingen mot näringslivets behov av kompetensförsörjning. Där
gymnasieskolan svarar för den längre utbildningen ska vuxenutbildningen kunna vara
den mer flexibla och snabbfotade kompletterande aktören för att kunna tillgodose
marknadens behov.
Kommunstyrelsen föreslår att betygsskalan ska utgöras av två steg (Godkänd och
Icke godkänd) istället för tre steg som utredningen föreslår för KOMVUX.
Hudiksvalls kommun tillstyrker i övrigt utredningens slutsatser och förslag på
inriktning för införande av ”En andra och en annan chans”
In och genomförandet av ett KOMVUX i tiden kommer självklart att påverka
kommunens verksamhet men redan idag finns goda förutsättningar inom
KOMVUX. Det finns samverkan kring yrkes Vux, såväl lokalt tillsammans med
Bromangymnasiet som med kringkommuner. SFI och IM-programmen samverkar
kring jobbspår som leder till snabb förflyttning från försörjningsstöd till
egenförsörjning och dagens särvux ger dess elever goda förutsättningar till riktiga
arbeten.
Förslag i betänkandet
Lärandeförvaltningens verksamhetschef Urban Wickman har berett ärendet och
lämnat synpunkter utifrån förslagen och dess konsekvenser för kommunen
1.Förtydligat mål för KOMVUX, dagens målformulering för KOMVUX i
skollagens 20 kapitel andra paragrafen förtydligas så att det framgår att även den
kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt utbildning
Konsekvenser för kommunen:
Ingen skillnad i sak men förslaget kan komma att underlätta både kommunernas
samverkan med arbetslivet och kommunernas planering och dimensionering av
utbildningsutbudet inom KOMVUX.
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2.Alternativa urvalsgrunder för gymnasial KOMVUX, dagens prioriteringsregel i
skollagens 20 kapitel andra paragrafen som anger att den som fått minst
utbildning ska prioriteras, ändras till att den med störst behov av utbildning ska
prioriteras.
Konsekvenser för kommunen:
Förslaget om nya urvalsregler kommer att medföra ett
kompetensutvecklingsbehov vid kommunens antagningsenhet. Skolverket ges
dock i uppdrag att ta fram vägledningsmaterial till stöd för kommunernas arbete
med de nya urvalsreglerna som en del i det föreslagna nionde
skolutvecklingsprogrammet.
3.En förenklad betygsskala med färre steg, utredningen föreslår att det ska införs
en förenklad betygsskala för KOMVUX på grundläggande nivå, SFI och särskild
utbildning på grundläggande nivå.
Förslaget innefattar även en förenklad betygsskala för delkurser inom KOMVUX på
grundläggande nivå och delkurser inom särskild utbildning på grundläggande nivå.
Utredningen föreslår fortsättningsvis att betygsskalan ska utgöras av betygen Väl
godkänt, Godkänt och Icke godkänd
.
Konsekvenser för kommunen:
Utredningens bedömning är att detta inte kommer att generera några kostnader för
vuxenutbildningen. Effekten av förslaget innebär snarare att lärarnas arbetsbörda
minskar, vilket i sin tur kan leda till ökad genomströmning i dessa delar av
vuxenutbildningen.
4.En mer flexibel högskoleförberedande examen, utredningen föreslår att ett
komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet på KOMVUX. En högskoleförberedande
examen från KOMVUX inriktad på studieområden med områdesspecifika kurser ska
ersätta dagens krav på programspecifika kurser.
Ett tidigare genomfört gymnasiearbete ska dock få ingå i en gymnasieexamen från
KOMVUX.
Konsekvens för kommunen
Stora positiva effekter inte minst för mindre kommuners förutsättningar att
tillhandahålla och eller upphandla relevanta kurser samt avslutande arbete. Genom
föreslagen flexibilitet med studieområden bestående av två nationella program i
stället för ett program öppnas möjligheterna upp för ett större utbud av kurser för att
uppnå grundläggande behörighet. Vid svårigheter att erbjuda speciell kurs kan
kommunen istället erbjuda en annan kurs från hela studieområdet.
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5.Betygsrätt och entreprenad, utredningen lämnar förslag som leder till ökad
likabehandling av kommunal vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning på
entreprenad och utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. Utredningen
har vägletts av ambitionen att oavsett utförare ska kvaliteten vara lika. Betygsrätten
ska vara kopplat och villkorat till uppdraget.
- enskild utbildningsanordnare ska vara huvudman för utbildning motsvarande
komvux.
Konsekvens för kommunen
Kommunen får färre anbudsgivare, anbudsprocessen förenklas och likvärdigheten
kommer att öka. Konkurrens, AF väljer annan anordnare än kommunen vilket kan
undvikas genom uppfyllande av samverkanskrav för regionalt yrkes Vux.
Kan skapa ökad möjlighet att erbjuda utbildningar som motsvarar efterfrågan på
kompetensgivande yrkesutbildningar i en region.
6.Förändringar när det gäller särvux samt vidare studier för individer med
intellektuell funktionsnedsättning. Utredningen föreslår att 21 kapitlet i skollagen
ska upphöra att gälla och särskild utbildning för vuxna ska upphöra som egen
skolform. Utredningen föreslår en sammanhållen kommunal vuxenutbildning som
ska regleras i 20 kapitlet (2010:800) skollagen. Kommunal vuxenutbildning som
särskild utbildning på grundläggande nivå inklusive utbildning motsvarande den som
ges i träningsskolan och på gymnasial nivå ska ingå som delar iden kommunala
vuxenutbildningen jämte KOMVUX på grundläggande och gymnasial nivå samt SFI.
Konsekvens för kommunen:
Tidigare särvuxelever ska i högre grad läsa reguljära komvuxkurser. Utredningen
föreslår att kommunen ska kunna erhålla statsbidrag för särskilt utbildningsstöd,
detta ska kompensera för eventuella merkostnader för målgruppens deltagande i
reguljär komvuxutbildning
7.Kompetensutveckling, ett nionde nationellt skolutvecklingsprogram för
vuxenutbildning tas fram. Förslaget om ett professionsprogram samt en
myndighetsstruktur med regional närvaro och dess uppdrag inom
kompetensutvecklingsområdet ska även omfatta vuxenutbildningen. Skolverkets
uppdrag rörande de nationella skolutvecklingsprogrammen utökas så att de även
omfattar vuxenutbildningen.
Konsekvens för kommunen
Utredningens förslag bedöms kraftigt öka tillgången till kompetensutveckling för
lärare inom KOMVUX. För kommunen som huvudman innebär detta ett stöd till
kommunens huvudmannaansvar vad gäller kompetensutveckling för den egna
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lärarkåren. Ökade kostnader i samband med kompetensutveckling, vikarier, resor och
litteratur.
8.Samverkan kring regionalt yrkes Vux, ett krav ska införas i förordningen
(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning på att de
kommuner som söker regionalt yrkes Vux tillsammans ska ha ett samverkansavtal.
Konsekvens för kommunen
Enligt utredningen ska detta inte generera några merkostnader utan snarare
effektivisera samverkan
9.Riksrekryterande yrkesutbildningar inom KOMVUX och särvux, utredningen
fastslår att det finns behov i flera branscher som delvis skulle kunna lösas av
riksrekryterande yrkesutbildningar inom KOMVUX och särvux. Det finns dock flera
förutsättningar som behöver ses över innan det är möjligt att helt ta ställning till om
detta bör införas. Regeringen bör därför tillsätta en arbetsgrupp för att i särskild
ordning .
Konsekvens för kommunen
Ännu så länge ingen aktuell fråga.
Mikael Löthstam
Kommunstyrelsens ordförande
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