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Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett
komvux i tiden (SOU 2018:71)

STK-2018-925
Sammanfattning

Komvuxutredningen har här lämnat sitt slutbetänkande En andra och en annan chans – ett
komvux i tiden där uppdraget har varit att undersöka behovet av förändringar i kommunal
vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Ambitionen är att
komvux utvecklas till att inte endast inriktas på dem som behöver en andra chans utan också
är tillgänglig för dem som behöver en annan chans, ett livslångt lärande.
I betänkandet föreslås att:









Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux utgör en del i arbetsmarknadens
kompetensförsörjning och förberedelser för fortsatta studier.
Urvalsreglerna till komvux ändras så att det inte längre är den med minst utbildning
som ska ha förtur utan det är individer med störst behov av utbildningen som ska ha
förtur vid urval.
Gymnasieskolans sex studieförberedande program slås ihop och blir tre bredare
studieområden på komvux och gymnasiearbetet ersätts av ett bredare komvuxarbete.
En del lärosäten bör erbjuda en profilering mot komvux i sin lärarutbildning.
Särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild undervisning.
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.
Betygsskalan för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inkommit med ett yttrande där de ställer sig
bakom huvuddelen av de i slutbetänkandet framlagda förslagen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner stadskontorets förslag till yttrande och skickar yttrandet
till Utbildningsdepartementet.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse - KSAU 181126 Slutbetänkandet En andra och en annan chans ett komvux i tiden
Förslag till yttrande - Slutbetänkandet En andra och en annan chans - ett komvux i
tiden
SOU 2018:71
G-Tjänsteskrivelse gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 181026 §125 med Särskilt
yttrande (SD)
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