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Remissvar gällande betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28)   
Diarienummer: U2020/02667/S 
 
Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för 
vuxenutbildare. Organisationen representerar offentliga och privata vuxenutbildare över 
hela Sverige.  
ViS har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet En mer likvärdig skola – minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). 
 
ViS avstår från att ta ställning till förslag som saknar direkt påverkan på vuxenutbildningen. 
Det som däremot får stor påverkan på förutsättningarna för vuxenutbildning är ekonomiska 
konsekvenser och analyser samt förslagen för en förbättrad resursfördelning. 
 
Kap 9. Skolans resurser: slutsatser och förslag 
ViS ställer sig positivt till att fler riktade statsbidrag läggs samman till ett sektorsbidrag och 
uppmuntrar till fortsatt utredning kring statligt finansierat ansvarstagande för vissa 
skolformer. Beslut till huvudman bör dock lämnas tidigare än utredningen föreslår, året före 
budgetåret. 
 
Kap 11. Konsekvensanalys 
11.2 Samhällsekonomiska konsekvenser av förslagen 
Det är anmärkningsvärt att kommunernas kostnad för den kommunala vuxenutbildningen 
inte ens nämns när det konstateras att ”kostnaden för samhället beror bl.a. på hur många 
ungdomar som lämnar grundskolan med låga eller ofullständiga betyg och tiden det tar att 
inhämta kunskaperna och för att etablera sig på arbetsmarknaden”. S. 637 
 
ViS är generellt positiv till förslaget att Skolverket ska etableras regionalt. 
 
11.4 Konsekvenser för kommuner 
Den ekonomiska konsekvensanalysen har genomgående stora brister och tar inte hänsyn till 
kommuners olikheter och förutsättningar. Som ett exempel kan man inte dra slutsatsen att 
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kommunerna i snitt behöver 1 årsarbetskraft mindre och på det sättet minska det generella 
statsbidraget. Många mindre kommuner saknar helt möjlighet till skolval och har ingen 
besparing att vänta. En minskning av det generella statsbidraget skulle då riskera att slå hårt 
mot utbildningssektorn och därmed även vuxenutbildningen.  
Samma felaktiga antagande görs när utredningen räknar med att en förändrad hantering av 
statsbidragen leder till 50% mindre årsarbetskraft i genomsnitt.  
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