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§ 256 

Svar på utbildningsdepartementets remiss av KLIVA:s 
delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
Komvux för elever med svenska som andraspråk (Dnr 
U2019/02278/GV) 
Dnr KS/2019:546 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 30 september 2019, och översänder det 
som sitt svar till utbildningsdepartementet. 
 

Deltar inte i beslut 
Carita Boulwén (SD) deltar inte i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen tillsatte 2018 utredningen En sfi och vuxenutbildning. Efter flera 
tilläggsdirektiv bytte utredningen namn till Stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
Komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA). Nu har en 
promemoria med flera åtgärdsförslag presenterats. Kungsbacka kommun har som 
remissinstans erbjudits att lämna synpunkter på förslagen. 
De författningsändringar som utredningen föreslår syftar till att säkerställa 
individanpassad utbildning för de elever som omfattas av utbildningsplikt, det 
vill säga nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och 
som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 326 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-30  
Yttrande, 2019-09-30 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2019-09-16, § 98 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2019-09-16 
KLIVA:s delbetänkande På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
Komvux för elever med svenska som andraspråk (Dnr U2019/02278/GV) 
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Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller 
det. 

 
Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet 
 
 
 

 



YTTRANDE 
Kommunstyrelsen 

Datum u 
2019-09-30 

Diarienummer 

KS/2019:546 

Yttrande över KLIVA:s delbetänkande: På väg - mot stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspråk 
(Dnr U2019/02278/GV) 

Kungsbacka kommun ställer sig bakom utredningens förslag, i synnerhet då de kan 
antas gynna hela målgruppen aktuell för kommunal vuxenutbildning och inte enbart 
utredningens uttalade målgrupp. Det bedöms vara positivt att såväl det 
arbetsmarknadspolitiska som det breda uppdraget för vuxenutbildningen förtydligas 
och förstärks. 

Förslag som anses särskilt gynnsamma är Bedömning om stöd och andra insatser för 
individanpassning där en elevhälsa föreslås som delvis obligatorisk och en 
förstärkning av studiehandledning på modersmål, samt Förslag om 
informationsöverföringfrån Arbetsförmedlingen till kommuner då samverkan mellan 
kommun och Arbetsförmedlingen därmed kan intensifieras ytterligare. 

Kungsbacka kommun påpekar dock vikten av att finansieringen av utredningens 
förslag är färdigutredda innan förslagen träder i kraft. 
Förändringarna föreslås träda ikraft relativt snart, nämligen 1 juli 2020. Samtidigt 
väntas förslagen öka vuxenutbildningens kostnader bland annat för utökad 
kompetensutveckling för samtlig personal, rekrytering av studiehandledare på 
modersmålsstöd, utbyggnad av digitala alternativ för modersmålsstöd samt 
ytterligare funktioner kopplade till elevhälsofrågor. 

Utredningen föreslår ett engångsbelopp till kommunerna för att täcka kostnaderna 
som uppstår i samband med upprättande av en studieplan, men det går inte att utläsa 
hur eller av vem den större kostnaden för anpassning av utbildningen ska täckas. 
I och med detta ser Kungsbacka kommun en påtaglig risk att förslagen vid införande 
genererar en kraftig merkostnad för kommunerna under löpande budgetår. 

~~ 
Fredrik Hansson 
Kommunstyrelsens 1 :e vice ordförande 
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