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ViS rapportserie 2019:01 
 
Framtidsfrågor för vuxenutbildningen 

Under	 de	 senaste	 åren	 har	 organisationen	 Vuxenutbildning	 i	
Samverkan	 (ViS)	 fungerat	 som	 en	 aktiv	 part	 i	 olika	 statliga	
utredningar.	 ViS	 har	 ingått	 i	 referensgrupper,	 har	 medverkat	 i	
enskilda	 samtal	 med	 utredningarna	 och	 har	 till	 slut	 lämnat	
remissvar	på	 i	 princip	 samtliga	 statliga	 utredningar	 som	 lämnar	
betänkanden	på	vuxenutbildningens	område.	På	det	sättet	har	Vis	
fungerat	 som	 en	 röst	 för	 sina	medlemmar	 som	 består	 främst	 av	
kommunala	 verksamheter	 och	 enskilda	 utbildningsanordnare.	
Samtidigt	har	ViS	möjlighet	att	göra	sin	röst	hörd	varit	begränsad	
till	de	frågor	som	de	statliga	utredningarna	haft	att	lämna	förslag	
kring.	 Även	 om	 de	 samtal	 som	 förts	 oftast	 har	 varit	 bredare	 än	
utredningarnas	 uppdrag	 har	 inga	 förslag	 lämnats	 utöver	 de	
områden	som	täckts	av	utredningarnas	direktiv.	
Detta	 gör	 att	 det	 finns	 ett	 antal	 frågor	 som	 ViS	 och	 dess	

medlemmar	upplever	 vara	mycket	 viktiga	 för	 vuxenutbildningen	
och	dess	 förutsättningar	att	 lösa	 sitt	 uppdrag,	 som	 inte	beaktats	
eller	behandlats	i	de	statliga	utredningarna.	För	att	lyfta	fram	dessa	
frågor	 och	 stimulera	 till	 diskussion	 och	 möjligen	 även	 till	
kommande	utredningsuppdrag,	 har	ViS	 valt	 att	 själva	 ta	 fram	en	
utredningsliknande	 rapport	 som	 behandlar	 några	 av	 frågorna.	
Rapporten	 har	 tagits	 fram	 med	 utgångspunkt	 från	 resultatet	 av	
seminarier	 med	 ViS	 medlemmar,	 genomförda	 under	 den	 årliga	
vuxenutbildningskonferensen	i	april	2019.	Medlemmarna	fick	vid	
dessa	 seminarier	 lyfta	 vilka	 frågeställningar	man	 upplevde	 vara	
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viktiga	 framtidsfrågor,	 och	 även	 diskutera	 innehållet	 i	 de	 olika	
frågorna.	Utifrån	detta	har	ViS	valt	ett	avgränsat	antal	frågor	som	
behandlas	i	denna	rapport.	
Rapporten	 har	 tagits	 fram	 på	 kort	 tid	 och	 med	 begränsade	

resurser.	Rapporten	utger	sig	inte	heller	för	att	vara	heltäckande	
och	utgöra	underlag	för	regeländringar	eller	liknande.	Rapporten	
har	 också	medvetet	 utformats	 kortfattat	 för	 att	 öka	 läsbarheten.	
Men	 även	 om	 rapportarbetet	 inte	 har	 haft	 samma	 tidsram	 och	
samma	 resurser	 som	 en	 offentlig	 utredning	 innebär	 det	 inte	 att	
innehållet	 saknar	 tyngd.	 Såväl	 urvalet	 av	 frågor	 som	 de	
beskrivningar	 och	 synpunkter	 som	 lämnas	 kommer	 från	 ViS	
medlemmar,	vilka	har	den	bästa	insynen	i	hur	vuxenutbildningen	
fungerar	i	praktiken.	
ViS	 har	 valt	 att	 fokusera	 på	 tre	 viktiga	 framtidsfrågor	 i	

rapporten.	 Två	 av	 framtidsfrågorna	 har	 enligt	 ViS	 förekommit	
alldeles	 för	 sällan	 i	 de	 resonemang	 som	 förts	 i	 de	 senaste	 årens	
statliga	 utredningar,	 och	 den	 tredje	 har	 visserligen	 diskuterats,	
men	inga	reella	förändringar	har	skett	efter	utredningarnas	förslag.	
Den	 första	 framtidsfrågan	 är	 likvärdigheten	 inom	

vuxenutbildningen.	Att	erbjuda	likvärdig	utbildning	för	eleverna	är	
ett	krav	som	vuxenutbildningar	har.	Samtidigt	är	förutsättningarna	
för	vuxenutbildningen	långt	ifrån	likvärdiga	om	man	jämför	olika	
kommuner	med	varandra.	
Den	 andra	 framtidsfrågan	 är	 särskilt	 stöd	 inom	

vuxenutbildningen.	Det	finns	många	vittnesmål	om	att	behovet	av	
särskilda	stödåtgärder	för	eleverna	inom	vuxenutbildningen	ökat	
dramatiskt	under	senare	år.	Samtidigt	får	vuxenutbildningen	inga	
särskilda	ekonomiska	resurser	för	att	möta	detta,	och	regelverken	
innehåller	 mycket	 svagare	 krav	 på	 huvudmannen	 att	 erbjuda	
särskilt	 stöd	 inom	 vuxenutbildningen,	 än	 inom	 grund-	 och	
gymnasieskolan.	
Den	 tredje	 framtidsfrågan	 rör	vuxenutbildning	på	entreprenad	

och	 alternativ	 till	 detta.	 Dagens	 offentliga	 upphandlingar	 inom	
entreprenaderna	 har	 lett	 till	 en	 osund	 prispress,	 återkommande	
överprövningar	och	en	löfteskarusell	som	inte	är	hållbar.		
ViS	 har	 för	 avsikt	 att	 sprida	 denna	 rapport	 med	 start	 under	

Almedalsveckan	2019.	Det	är	ViS	förhoppning	att	den	kan	fungera	
som	 ett	 underlag	 till	 diskussioner	 kring	 vuxenutbildningens	
framtid,	 och	 även	 som	 inspiration	 till	 kommande	 offentliga	
utredningar	om	vuxenutbildningen.	 	
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1 Likvärdigheten inom 
vuxenutbildningen 

Skollagen	innehåller	tydliga	krav	på	lika	tillgång	till	utbildning	samt	
likvärdig	utbildning.	Skollagen	(SFS	2010:800)	1	kap	8	§	anger	att	
alla	 ska,	 oberoende	 av	 geografisk	 hemvist	 och	 sociala	 och	
ekonomiska	 förhållanden,	 ha	 lika	 tillgång	 till	 utbildning	 i	
skolväsendet.	 Det	 innebar	 att	 utbudet	 av	 utbildning	 ska	 vara	
likvärdigt	oavsett	var	i	landet	eleven	befinner	sig.	1	kap	9	§	anger	
att	utbildningen	inom	skolväsendet	ska	vara	likvärdig	inom	varje	
skolform	oavsett	var	i	landet	den	anordnas.	Tolkningen	av	detta	är	
att	 kvaliteten	 i	 utbildningen	 ska	vara	 likvärdig	oavsett	 kommun.	
Ytterligare	 ett	 krav	 är	 att	 skolväsendet	 ska	 arbeta	 för	 att	
kompensera	 för	 skillnader	 i	 elevernas	 förutsättningar	 att	 klara	
studierna.		
Kraven	i	skollagen	riktas	mot	huvudmannen,	men	i	den	dagliga	

verksamheten	är	det	de	enskilda	kommunala	skolenheterna	och	de	
enskilda	anordnarna	inom	vuxenutbildning	på	entreprenad	som	i	
praktiken	 ska	 uppfylla	 kraven.	 Enligt	 Skolverket1	 är	 skolans	
systematiska	kvalitetsarbete	ett	viktigt	verktyg	 för	att	 identifiera	
och	åtgärda	brister	 i	 likvärdigheten.	Sammantaget	ger	det	bilden	
att	 det	 framför	 allt	 är	 skolans	 interna	 arbete	 som	 påverkar	
likvärdigheten	 för	 eleverna.	 Men	 ViS	 anser	 att	 det	 finns	 andra	
parametrar	inom	vuxenutbildningen	som	påverkar	likvärdigheten	
för	eleverna.	 	

																																																																																																																																																																																											
1	 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-arbetet-i-
skola-forskola-och-vuxenutbildning/starka-likvardigheten-i-utbildningen	
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1.1 Den ekonomiska resursfördelningen till komvux 

	
De	ekonomiska	resurser	som	finansierar	komvux	kommer	främst	
från	tre	källor:	

• Riktade	statsbidrag	för	särskilda	utbildningar	
• Generella	statsbidrag	till	kommunerna	
• Kommunernas	egen	finansiering		

	

1.1.1 Riktade statsbidrag till komvux 

Det	 dominerande	 riktade	 statsbidraget	 till	 komvux	 utgörs	 av	
Regionalt	 yrkesvux.	 Reglerna	 för	 Regionalt	 yrkesvux	 kräver	 en	
motfinansiering	 av	 kommunerna,	 beräknad	 på	 årsstudieplatser.	
Det	 innebär	 att	 en	 kommun	 måste	 anordna	 lika	 många	
helårsplatser	 inom	 motsvarande	 utbildningar,	 finansierade	 med	
”egna”	medel,	som	de	man	får	riktat	statsbidrag	för.	
Under	 2018	 var	 statens	 budget	 för	 riktade	 statsbidrag	 inom	

Regionalt	 yrkesvux	 2	 miljarder	 kronor.	 Av	 detta	 statsbidrag	
använde	kommunerna	c:a	1,2	miljarder.	De	främsta	anledningarna	
till	att	inte	hela	statsbidraget	användes	är	motfinansieringskravet	
och	 otillräckligt	 antal	 sökande	 till	 vissa	 utbildningar,	 även	 inom	
områden	där	efterfrågan	på	utbildad	arbetskraft	är	stor.	Det	finns	
också	 bland	 ViS	medlemmar	 fortfarande	 en	 känsla	 av	 osäkerhet	
kring	 de	 riktade	 statsbidragen,	 framför	 allt	 i	 fråga	 om	
långsiktigheten	i	statsbidraget.	Många	kommuner	har	erfarenheter	
av	uteblivna	statsbidrag	för	en	startad	utbildning	som	pågår	över	
kalenderårsskiftet.	
Det	 finns	 också	 ett	 problem	 med	 sena	 besked	 om	 beviljade	

statsbidrag,	 vilket	 försvårar	 samplaneringen	 med	 den	 egna	
kommunala	 budgeten	 och	 de	 utbildningsplatser	 som	 ska	 utgöra	
motfinansieringen	av	de	statliga	Yrkesvuxplatserna.	
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1.1.2 Generella statsbidrag till komvux 

Det	 generella	 statsbidraget	 till	 kommunerna	 innehåller	 ett	 antal	
poster	 som	 mer	 eller	 mindre	 tydligt	 har	 ett	 definierat	
användningsområde.	Eftersom	det	är	ett	generellt	statsbidrag	står	
det	dock	kommunerna	fritt	att	använda	medel	inom	det	generella	
statsbidraget	 på	 valfritt	 sätt.	 Samtidigt	 finns	 det	 i	 vissa	 fall	 en	
avsiktsförklaring	kopplad	till	delar	av	detta	statsbidrag,	även	om	
dessa	avsikter	har	en	tendens	till	att	blekna	bort	med	tiden.	
När	frågan	om	de	generella	statsbidragen	till	komvux	dyker	upp	

är	det	oerhört	svårt	att	fastställa	både	storleken	på	detta	bidrag	och	
var	bidragsdelarna	härrör	sig	från.	I	rapporten	redovisar	ViS	den	
bild	 vi	 anser	 oss	 ha	 fått	 fram	 efter	 samtal	 med	 personer	 med	
mycket	god	inblick	i	den	historiska	utvecklingen	av	komvux,	samt	
genomgång	av	tidigare	utredningar,	propositioner	m.m.	
	Anledningen	 till	 detta	 är	 att	 omfattningen	 av	 den	 tänkta	

”komvuxdelen”	av	det	generella	statsbidraget	är	mycket	viktig,	då	
användningen	 av	 dessa	 medel	 just	 för	 det	 tänkta	 syftet	 är	 av	
avgörande	 betydelse	 för	 komvux	 förutsättningar	 att	 erbjuda	 en	
likvärdig	utbildning.	I	den	kartläggning	som	gjorts	inför	rapporten	
har	ett	antal	olika	poster	för	komvux	i	det	generella	statsbidraget	
identifierats.	

Medel	i	samband	med	kommunaliseringen	

Den	 1	 januari	 1993	 upphörde	 de	 riktade	 bidragen	 till	
kommunernas	 vuxenutbildning	 som	 hade	 fördelats	 av	
länsskolnämnderna.	 Bidragen	 inordnades	 i	 det	 generella	 och	
samlade	 bidraget	 till	 kommunernas	 offentliga	 verksamhet.	 Den	
ambitionsnivå	 som	 sattes	 för	 de	 medel	 som	 överfördes	 till	 det	
generella	 statsbidraget	 angavs	 till	 100	000	 helårsstudieplatser.	
Omräknat	 till	 kronor,	 skulle	 detta	 med	 en	 idag	 vanligt	 angiven	
snittkostnad	för	en	helårsstudieplats	på	c:a	50	000	kr	innebära	att	
c:a	5	miljarder	kr	av	det	generella	statsbidraget	till	kommunerna	
idag	härrör	från	det	tidigare	riktade	statsbidraget	till	komvux.	

Medel	i	samband	med	utfasningen	av	Kunskapslyftet	

I	 budgetpropositionen	 för	 2007	 (prop.	 2006/07:1)	 gjorde	
Alliansregeringen	 en	 ändring	 av	 vad	 som	 tidigare	 beslutats	 om	
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utfasningen	 av	 det	 första	 Kunskapslyftet.	 Resultatet	 blev	 att	 1,2	
miljarder	av	det	tidigare	riktade	statsbidraget	 för	Kunskapslyftet	
fr.o.m.	 2007	 flyttades	 över	 till	 det	 generella	 statsbidraget.	
Anledningen	 till	 detta	 var	 att	 regeringen	 ansåg	 att	 riktade	
statsbidrag	blir	allt	för	styrande	vad	gäller	omfattning	och	innehåll.	
	

Medel	för	sfi	och	rätten	till	särvux	

I	 den	 stora	 grundfinansieringen	 för	 komvux,	 d.v.s.	 de	 100	000	
årsstudieplatserna,	 ingår	 inte	 statsbidrag	 för	 sfi.	 Här	 tillfördes	
istället	kommunerna	initialt		medel	genom	skatteväxlingssystemet	
för	att	kompenseras	för	det	kommunala	ansvaret	för	sfi.	Tyvärr	har	
tiden	varit	för	kort	för	att	exakt	klargöra	hur	stor	denna	del	av	det	
generella	statsbidraget	är.	
På	samma	sätt	har	kommunerna	via	skatteväxling	från	främst	

landstingen	fått	kompensation	för	rätten	till	särvux.	

Rätten	till	behörighetsgivande	komvux	

I	 samband	med	 införandet	av	rätten	till	komvux,	kompenserades	
kommunerna	 med	 500	 miljoner	 kronor	 för	 detta.	 Även	 denna	
kompensation	 lades	 till	 det	 generella	 statsbidraget,	 med	
hänvisning	till	att	det	skulle	vara	ett	enkelt	handläggningssätt.	

Kompensation	för	utbildningsplikt	

I	 samband	 med	 att	 regeringen	 den	 1	 januari	 2018	 införde	 en	
utbildningsplikt,	 tillfördes	 kommunerna	 medel	 i	 det	 generella	
statsbidraget	för	att	bättre	kunna	möta	utbildningsbehovet	bland	
nyanlända.	Tillskottet	beslutades	 i	budgetpropositionen	 för	2018	
och	uppgick	till	301	miljoner	kronor	2018.	Posten	i	det	generella	
statsbidraget	varierar	lite	över	åren,	men	kommer	att	stabiliseras	
till	363	miljoner	kronor	från	2021.	
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1.1.3 Utfall i relation till anslag 

Om	 man	 utgår	 från	 den	 kompensation	 som	 staten	 lämnar	 till	
kommunerna	för	komvux	(exklusive	sfi)	årligen	inom	ramen	för	det	
generella	statsbidraget	så	uppgår	det	efter	en	summering	ovan	till	
runt	7	miljarder	kr	(5	+	1,2	+	0,5	+	0,3).	I	den	officiella	statistiken	
redovisas	 den	 sammanlagda	 kommunala	 kostnaden	 för	 komvux	
(exklusive	sfi)	till	cirka	3,8	miljarder.	Här	finns	alltså	en	betydande	
skillnad	 mellan	 den	 ambitionsnivå	 som	 staten	 angett	 med	 sitt	
statsbidrag	 för	 komvux,	 och	 vad	 som	 sedan	 faktiskt	 används	 till	
komvux	ute	i	kommunerna.	
Det	 skulle	 vara	 möjligt	 att	 göra	 samma	 typ	 av	 beräkning	 på	

kommunnivå	 för	 att	 se	 skillnader	 mellan	 olika	 kommuner,	 men	
eftersom	det	generella	statsbidraget	på	flertalet	statistikdatabaser	
redovisas	som	en	del	av	det	kommunala	utjämningssystemet	har	
det	varit	omöjligt	att	göra	dessa	jämförelser.	
Utifrån	medlemssamtal	inom	ViS	står	det	dock	klart	att	det	finns	

stora	 skillnaderna	 mellan	 hur	 olika	 kommuner	 räknar	 fram	 sin	
budget	för	komvux.		

1.1.4 Variationer i ekonomiska förutsättningar 

En	 av	 de	 främsta	 anledningarna	 till	 att	 de	 ekonomiska	
förutsättningarna	för	komvux	varierar	så	stort	är	att	det	finns	flera	
och	 mycket	 skilda	 strategier	 från	 de	 olika	 huvudmännen.	 Den	
största	 skillnaden	 finns	mellan	de	kommuner	 som	sätter	 en	 fast	
budget	 för	 sin	 vuxenutbildning,	 och	 de	 kommuner	 som	 har	 en	
princip	att	alla	sökande	ska	få	utbildning,	och	alltså	inte	satt	någon	
gräns	för	komvux	kostnader.	Principen	att	anta	alla	sökande,	och	
därigenom	inte	heller	sätta	ett	budgettak	för	komvux,	borde	vara	
lättare	 för	 större	kommuner	 som	kan	utnyttja	 stordriftsfördelar,	
men	 det	 förefaller	 inte	 finnas	 en	 direkt	 koppling	 mellan	
kommunens	storlek	och	beslut	att	anta	alla	sökande.	
Det	 finns	 även	 ett	 flertal	 varianter	 av	 hur	 olika	 kommuner	

hanterar	 sin	 komvuxbudget.	 Många	 kommuner	 fastställer	 en	
rambudget	 för	 all	 vuxenutbildning,	 med	 ett	 budgettak.	 Hur	
fördelningen	mellan	de	olika	verksamheterna	sedan	ser	ut	dikteras	
i	 första	 hand	 av	 hur	 många	 sökande	 det	 är	 till	 de	
rättighetslagstiftade	 delarna	 av	 vuxenutbildningen,	 t.ex.	 sfi,	
komvux	på	grundläggande	nivå	och	behörighetsgivande	gymnasial	
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komvux.	 I	 andra	 fall	 fastställs	 ramar	 för	 olika	 delar	 av	 komvux,	
vilket	ger	en	viss	stabilitet	för	bredden	i	utbudet.	
Ytterligare	en	viktig	anledning	till	de	ekonomiska	variationerna	

är	naturligtvis	storleken	på	kommunen.	En	liten	kommun	med	litet	
elevunderlag	får	naturligtvis	mycket	höga	kostnader	per	elev	och	
kurs,	om	man	strävar	efter	att	erbjuda	ett	brett	kursutbud.	

1.2 Tolkningen av regelverket för komvux 

Bestämmelserna	 i	 skollagen	 och	 vuxenutbildningsförordningen	
ska	 naturligtvis	 utgöra	 garanter	 för	 att	 vuxenutbildningen	 är	
likvärdig	på	alla	ställen	i	landet.	Det	står	dock	klart	att	reglerna	inte	
tolkas	 och	 tillämpas	 likadant	 överallt.	 Detta	 lyfts	 bl.a.	 av	
Komvuxutredningen	som	konstaterar	att	urvalsreglerna	tillämpas	
olika	 mellan	 olika	 kommuner.	 Det	 utredningen	 lyfter	 är	 främst	
tolkningen	av	regeln	om	att	individer	med	kort	tidigare	utbildning	
ska	 prioriteras.	 Vissa	 kommuner	 tolkar	 detta	 som	 en	 absolut	
bestämmelse,	och	att	individer	som	redan	har	en	gymnasieexamen	
inte	har	rätt	att	söka	komvuxutbildningar,	eftersom	de	”inte	hör	till	
målgruppen”,	 trots	 att	 regleringen	 egentligen	 styr	 urval,	 inte	
behörighet.	
Andra	 exempel	 på	 där	 det	 sker	 olika	 tolkningar	 och	 olika	

tillämpningar	 är	 processen	 kring	 mottagning	 och	 antagning,	
bedömning	av	behörighet,	bedömning	av	bristande	framsteg	eller	
förutsättningar	att	tillgodogöra	sig	utbildningen.	
Flera	medlemmar	av	ViS	anger	också	att	det	är	svårt	att	tolka	

och	tillämpa	antagningsreglerna	i	Regionalt	yrkesvux.	Dels	är	det	
svårt	att	tolka	vad	”svag	ställning	på	arbetsmarknaden”	egentligen	
innebär,	dels	 kombinationen	mellan	denna	urvalsgrund	och	kort	
tidigare	utbildning.	
Sammantaget	 leder	 situationen	 till	 att	 det	 blir	 en	 sämre	

förutsägbarhet	 för	 eleverna	 i	 olika	 kommuner	 vad	 gäller	
möjligheten	 att	 få	 delta	 i	 utbildning	 och	 även	 att	 likvärdigheten	
mellan	komvux	i	olika	kommuner	påverkas.	

1.3 Förutsättningar för ett tillräckligt utbud 
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Som	nämndes	tidigare	innebär	kravet	på	likvärdighet	också	att	
tillgången	till	utbildning	ska	vara	lika	i	hela	landet.	Här	varierar	det	
naturligtvis	väldigt	mycket	inom	komvux,	framför	allt	finns	det	en	
mycket	stor	skillnad	mellan	utbudet	i	större	tätortskommuner	och	
mindre	glesbygdskommuner.		
Att	det	finns	en	skillnad	i	utbud	mellan	stora	och	små	kommuner	

är	inte	konstigt,	med	tanke	på	de	marginalkostnader	en	utbildning	
med	en	eller	ett	fåtal	elever	kan	innebära.	De	volymfördelar	som	en	
större	kommun	kan	uppnå	är	helt	enkelt	inte	möjliga	för	en	mindre	
kommun.	
Det	 finns	 dock	 möjligheter	 för	 mindre	 kommuner	 att	 inleda	

olika	former	av	samverkan	över	kommungränserna	för	att	uppnå	
ett	bredare	regionalt	utbildningsutbud.	Detta	kan	ske	både	genom	
överenskommelser	om	interkommunal	ersättning	och	upprättande	
av	kommunalförbund.	Inom	Regionalt	yrkesvux	finns	dessutom	ett	
krav	på	denna	typ	av	samverkan	mellan	minst	tre	kommuner.	
Svårigheter	uppstår	dock	vid	de	 tillfällen	då	man	endera	 från	

komvux	 eller	 från	 huvudmannen	 inte	 verkar	 för	 att	 ett	 sådant	
samarbete	ska	ske.	Även	i	denna	fråga	kan	det	variera	stort	mellan	
olika	 kommuner,	 där	 vissa	 kommuner	motsätter	 sig	 en	 regional	
samverkan.	 Anledningarna	 till	 att	 man	 motsätter	 sig	 detta	 är	
vanligtvis	att	man	upplever	att	man	enbart	blir	en	”betalande	part”,	
om	 man	 tillåter	 att	 medlemmar	 i	 den	 egna	 kommunen	 deltar	 i	
utbildning	 i	 annan	 kommun,	 eller	 att	 man	 inte	 vill	 riskera	 att	
urholka	elevunderlaget	för	den	egna	utbildningsverksamheten.	Det	
finns	inte	heller	någon	rätt,	annat	än	i	vissa	fall,	för	en	enskild	att	
kräva	att	hemkommunen	ska	betala	interkommunal	ersättning	om	
man	hittat	en	kurs	i	en	annan	kommun,	utan	hemkommunen	kan	
neka	detta.	
Kravet	på	samarbete	mellan	minst	tre	kommuner	för	att	erhålla	

riktat	 statsbidrag	 för	 Regionalt	 yrkesvux	 är	 också	 mycket	 svagt	
formulerat.	Kravet	är	att	kommunerna	ska	samverka	om	planering	
och	 genomförande	 av	 utbildningen	 i	 syfte	 att	 öka	
utbildningsutbudet	 för	 enskilda.	Däremot	 finns	 inte	något	direkt	
krav	 på	 gemensamt	 utbildningsutbud	 eller	 att	 elever	 fritt	 ska	
kunna	söka	utbildningar	inom	ramen	för	utbildningarna.	
Ytterligare	ett	sätt	att	bredda	det	lokala	utbildningsutbudet	är	

att	 göra	 det	 möjligt	 för	 kommunmedlemmar	 att	 delta	 i	
distansutbildningar.	 Detta	 förutsätter	 dock	 vanligtvis	 att	
kommunen	upphandlat	distansutbildningar	på	entreprenad	av	en	
extern	 utbildningsanordnare.	 I	 dagsläget	 finns	 inga	 större	
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samordnade	 upphandlingar	 av	 ett	 nationellt	 utbud	 av	
distansutbildningar,	 utan	 upphandlingar	 sker	 endera	 av	 varje	
kommun	för	sig,	eller	inom	ramen	för	redan	existerande	regional	
samverkan.	

1.4 Förslag och överväganden 

1.4.1 Ekonomisk resursfördelning till komvux 

	
ViS	 förslag:	 Staten	 bör	 tydliggöra	 omfattningen	 av	 medel	

avsedda	 för	 komvux	 i	 det	 generella	 statsbidraget.	 Staten	 bör	
aktivt	följa	upp	kommunernas	användning	av	medel	avsedda	för	
komvux	i	det	generella	statsbidraget.	Staten	bör	tydliggöra	sina	
förväntningar	 på	 kommunernas	 utbud	 av	 komvux	 för	 dessa	
medel.	
	SKL	 bör	 aktivt	 verka	 för	 att	 medlemskommunerna	 ska	

använda	medel	i	det	generella	statsbidraget	avsedda	för	komvux	
för	detta	ändamål.		
Den	 ekonomiska	 statistiken	 för	 komvux	 bör	 ses	 över	 och	

tydligare	riktlinjer	bör	tas	fram.	
	
Som	synes	ovan	finns	det	en	stor	skillnad	mellan	medel	avsatta	för	
komvux	 i	 det	 generella	 statsbidraget	 och	 medel	 som	 faktiskt	
används	 för	 att	 finansiera	 utbildningsplatser.	 Det	 finns	 också	
mycket	liten	kunskap	kring	omfattningen	av	statens	ambitionsnivå	
med	komvux	och	hur	mycket	medel	 som	varje	 år	utbetalas	med	
syftet	att	finansiera	utbildningsplatser	inom	komvux.	ViS	anser	att	
detta	är	mycket	olyckligt	av	flera	orsaker.	Till	att	börja	med	leder	
detta	naturligtvis	till	att	utbudet	av	komvux	är	betydligt	mindre	än	
vad	det	skulle	behöva	vara.	En	annan	negativ	effekt	är	att	beroendet	
av	 riktade	 statsbidrag	som	baskälla	 för	 vissa	 typer	 av	utbildning	
ökar.	Som	ViS	pekat	på	ovan	finns	alltid	en	osäkerhet	kopplad	till	
riktade	 statsbidrag,	 och	denna	osäkerhet	 skulle	minskas	med	en	
större	och	mer	långsiktig	basfinansiering.	
Av	den	anledningen	anser	ViS	att	staten	måste	tydliggöra	både	

omfattningen	av	medel	avsedda	 för	komvux	som	över	åren	avsatts	
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inom	 ramen	 för	 det	 generella	 statsbidraget,	 och	 statens	
förväntningar	på	kommunernas	utbud	av	komvux.	
ViS	 anser	 att	 otydligheten	 kring	 medel	 avsedda	 för	 komvux	

inom	 det	 generella	 statsbidraget	 bidrar	 till	 att	 komvux	 i	 vissa	
kommuner	arbetar	med	väldigt	knappa	resurser.	Chanserna	att	öka	
förståelsen	 från	 huvudmannen	 att	 avsätta	 långsiktiga	 och	
tillräckliga	resurser	 för	komvux	ökar,	om	kunskaperna	kring	hur	
delarna	av	det	generella	statsbidraget	ser	ut.	I	dag	tillhandahåller	
SKL	information	om	vissa	delar	av	det	generella	statsbidraget,	med	
angivelser	om	vilka	aktiviteter	medlen	är	tänkta	att	finansiera	eller	
kompensera	kommunerna	för.	Denna	information	innehåller	dock	
bara	de	senaste	årens	tillskott	till	det	generella	statsbidraget,	vilket	
gör	att	poster	som	tillkommit	tidigare	år	riskerar	att	glömmas	bort.	
Av	den	anledningen	anser	ViS	att	SKL	bör	redovisa	medel	avsedda	
för	komvux	i	uppräkningen	av	poster	i	det	generella	statsbidraget,	
samt	 att	 SKL	 bör	 aktivt	 verka	 för	 att	 medlemskommunerna	 ska	
använda	medel	i	det	generella	statsbidraget	avsedda	för	komvux	för	
detta	ändamål.	
I	arbetet	med	att	ta	fram	bakgrundsfakta	till	denna	rapport	har	

den	officiella	ekonomiska	statistiken	för	komvux	gåtts	igenom.	ViS	
kan	konstatera	att	det	är	synnerligen	svårt,	om	inte	säga	omöjligt,	
att	 extrahera	 tillförlitlig	 information	 ur	 de	 system	 som	
tillhandahåller	statistiken.	Kollada,	SCB,	Skolverkets	kommunblad	
och	SiRiS	innehåller	ofta	motsägelsefulla	siffror	från	en	och	samma	
kommun	 och	 oförklarligt	 stora	 skillnader	 mellan	 jämförbara	
kommuner.	 ViS	 misstänker	 att	 det	 bl.a.	 beror	 på	 att	 kommuner	
växelvis	 rapporterar	 brutto-	 och	 nettokostnader	 för	 komvux,	 att	
det	finns	otydlighet	kring	vilka	kostnadsposter	som	ska	användas	
för	 att	 bygga	 upp	 den	 redovisade	 totalkostnaden,	 samt	 att	 ren	
felrapportering	 förekommer.	 ViS	 anser	 att	 det	 är	 synnerligen	
nödvändigt	 med	 en	 översyn	 av	 den	 ekonomiska	 statistiken	 för	
komvux.	

1.4.2 Tolkningen av regelverket för komvux 

ViS	förslag:	Skolverket	bör	genomföra	informationsinsatser	för	
att	 öka	 enhetligheten	 i	 tolkningen	 av	 de	 delar	 av	 regelverket	
som	 påverkar	 likvärdigheten	 inom	 vuxenutbildningen.	 De	
statliga	 rektorsutbildningarna	 bör	 ge	 mer	 kunskaper	 kring	
regelverket	för	komvux.		
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ViS	 bedömning:	 Det	 finns	 fortbildningsbehov	 bland	 de	
personalgrupper	 inom	 komvux	 som	 hanterar	 antagning,	
mottagning	och	urval	m.m.	
	
ViS	kan	konstatera	att	det	finns	stora	variationer	i	hur	kommuner	
tolkar	 avgörande	 delar	 av	 regelverket	 för	 komvux.	 Framför	 allt	
gäller	 detta	 frågor	 som	 rör	 antagning,	 mottagning,	 urval,	
möjligheter	 till	 interkommunal	 ersättning	 samt	 bedömning	 av	
förutsättningar	 att	 klara	 fortsatta	 studier.	 Detta	 leder	 till	 att	
likvärdigheten	 inom	 komvux	 inte	 uppfylls.	 ViS	 har	 i	 samtal	med	
medlemmar	 fått	 bevis	 för	 att	 dessa	 skillnader	 får	 stora	
konsekvenser	 på	 individnivå,	 då	medlemmar	 i	 en	 kommun	 t.ex.	
nekas	plats	på	 en	utbildning	baserat	på	kommunens	 tolkning	 av	
urvalsreglerna,	medan	en	medlem	i	grannkommunen	bereds	plats	
på	 motsvarande	 utbildning.	 ViS	 har	 också	 fått	 återberättat	 att	
studie-	och	yrkesvägledare	aktivt	uppmanar	sökande	att	skriva	sig	
i	 en	 annan	 kommun,	 eftersom	 det	 ökar	 deras	 chanser	 att	 bli	
antagna	till	en	utbildning.	
ViS	 anser	 inte	 att	 dessa	 problem	 i	 första	 hand	 kan	 åtgärdas	

genom	 förändringar	 i	 regelverket.	 Oavsett	 hur	 regelverket	 är	
utformat	 kommer	 olika	 delar	 av	 myndighetsutövningen	 inom	
komvux	 att	 vara	 komplicerad.	 Därför	 anser	 ViS	 att	 lösningen	 i	
första	 hand	 bör	 sökas	 genom	 olika	 informations-	 och	
utbildningsinsatser.	
Skolverket	genomförde	i	samband	med	införandet	av	rätten	till	

behörighetsgivande	komvux	en	större	informationsinsats.	Insatsen	
innebar	 seminarier,	 webbsändningar,	 FAQ-listor	m.m.	 Resultatet	
av	 informationsinsatsen	 blev	 mycket	 bra,	 och	 utvärderingarna	
visade	 att	medarbetare	 inom	komvux	 i	mycket	 stor	utsträckning	
upplevde	 att	 de	 fått	 stöd	 i	 arbetet	 med	 införandet	 av	 rätten	 till	
behörighetsgivande	 komvux.	 ViS	 anser	 att	 Skolverket	 på	 samma	
sätt	bör	genomföra	informationsinsatser	för	att	öka	enhetligheten	i	
tolkningen	av	de	delar	av	regelverket	som	påverkar	likvärdigheten	
inom	vuxenutbildningen.	
Rektor	för	komvux	har	ett	mycket	stort	ansvar	för	att	säkerställa	

att	regelverket	tolkas	och	tillämpas	på	rätt	sätt.	En	utgångspunkt	
för	att	rektorer	inom	komvux	ska	ha	bästa	möjliga	förutsättningar	
för	 detta	 är	 att	 kunskaper	 kring	 det	 specifika	 regelverket	 för	
komvux	 finns	med	 i	den	statliga	 rektorsutbildningen.	 I	 dagsläget	
finns	ingen	sådan	speciell	inriktning,	och	inte	heller	fördjupningar	
inom	 regelverket	 för	 komvux.	 ViS	 anser	 därför	 att	 den	 statliga	
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rektorsutbildningen	bör	kompletteras	med	mer	specifika	kunskaper	
kring	det	regelverk	som	styr	komvux.	
Efter	samtal	med	medlemmar	har	ViS	kunnat	se	att	det	finns	en	

efterfrågan	 på	 och	 ett	 behov	 av	 fortbildningsinsatser	 för	 de	
medarbetare	 inom	 komvux	 som	 arbetar	 med	 bl.a.	 antagning,	
mottagning	 och	 urval.	 ViS	 ser	 att	 det	 kan	 finnas	 flera	 sätt	 som	
fortbildningar	 kan	 erbjudas	 denna	 målgrupp,	 och	 lyfter	 därför	
endast	 fram	 det	 fortbildningsbehov	 som	 finns	 bland	 de	
personalgrupper	inom	komvux	som	hanterar	antagning,	mottagning	
och	urval	m.m.	

1.4.3 Förutsättningar för ett tillräckligt utbud 

ViS	 förslag:	 SKL	bör	 i	ännu	högre	utsträckning	uppmana	och	
stödja	 medlemskommuner	 i	 att	 erbjuda	 bredare	 regionala	
utbud	 inom	 komvux.	 Kraven	 på	 gemensamt	 utbud	 inom	
Yrkesvux	bör	skärpas.	Möjligheterna	att	erbjuda	ett	gemensamt	
nationellt	utbud	av	distanskurser	bör	utredas.	
	
En	av	de	avgörande	frågorna	för	likvärdigheten	inom	komvux	är	ett	
mer	 likartat	 utbud	 av	 kurser	 inom	 alla	 kommuner.	 ViS	 inser	 de	
stora	ekonomiska	svårigheterna	för	att	erbjuda	ett	brett	utbud	av	
kurser	i	små	kommuner,	men	upplever	att	det	finns	utrymme	för	
att	 ytterligare	 utveckla	 den	 regionala	 samverkan	 mellan	
kommunerna.	I	de	hinder	för	samverkan	som	ViS	identifierat	finns	
ett	flertal	som	baserar	sig	på	uppfattningen	om	att	allt	som	inte	görs	
inom	den	egna	kommunen	är	en	kostnad.	I	dessa	fall	är	man	ovillig	
att	 bevilja	 interkommunal	 ersättning	 eftersom	 pengar	 från	 den	
egna	kommunen	då	hamnar	i	kassan	hos	en	annan	kommun.	I	vissa	
fall	finns	även	en	uppfattning	att	man	genom	ett	samarbete	skulle	
infoga	 sig	 i	 beslut	 som	 fattas	 av	 den	 största	 och	 dominerande	
kommunen	i	regionen.	ViS	anser	dock	att	det	finns	ett	flertal	goda	
exempel	på	regional	samverkan,	både	mellan	flera	små	kommuner	
och	mellan	kommuner	av	olika	storlek.	Det	finns	också	en	bank	av	
erfarenheter	rörande	regional	samverkan	kring	komvux	som	skulle	
kunna	användas	 som	utgångspunkt	 för	utveckling	 av	 samverkan	
mellan	kommuner	som	tidigare	inte	haft	detta.	SKL	arbetar	redan	
aktivt	med	dessa	frågor,	bl.a.	inom	Reglab.	ViS	anser	att	SKL	i	ännu	
högre	 utsträckning	 än	 i	 dag	 bör	 uppmana	 och	 stödja	
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medlemskommuner	 i	 att	 erbjuda	 bredare	 regionala	 utbud	 inom	
komvux.	
I	samtalen	med	medlemmarna	har	ViS	kunnat	se	att	samverkan	

inom	 ramen	 för	 Regionalt	 yrkesvux	 ser	mycket	 olika	 ut.	 I	 vissa	
regioner	 finns	 en	 fullt	 utvecklad	 samverkan	 med	 gemensam	
planering	 och	 gemensamt	 kursutbud.	 I	 andra	 regioner	 innebär	
samverkan	 framför	 allt	 ett	 gemensamt	 arbete	 med	 ansökan	 om	
medel,	 varefter	 de	 beviljade	 medlen	 fördelas	 mellan	 de	
samsökande	kommunerna.	Med	tanke	på	den	starka	styrfunktion	
som	 det	 riktade	 statsbidraget	 innebär	 finns	 här	 en	möjlighet	 att	
använda	Regionalt	yrkesvux	för	att	ytterligare	utveckla	samarbetet	
kring	 ett	 bredare	 regionalt	 komvuxutbud.	 ViS	 anser	 därför	 att	
kraven	på	gemensamt	utbud	inom	Yrkesvux	bör	skärpas.		
Distansutbildning	 kan	 spela	 flera	 roller.	 Dels	 kan	 den	 frigöra	

eleven	 från	 tids-	 och	 rumskrav	 för	 utbildningen,	 dels	 kan	 den	
tillgängliggöra	utbildning	som	annars	inte	skulle	finnas	geografiskt	
nära.	 Inom	 komvux	 har	 distansutbildningen	 i	 allt	 högre	 grad	
kommit	 att	 användas	 för	 den	 tidigare	 rollen,	 nämligen	 att	 öka	
flexibiliteten	 för	 eleverna.	 Tyvärr	 har	 distansutbildningen	
samtidigt	 utvecklats	 till	 en	 lågprislösning	 där	 man	 ofta	 kan	
ifrågasätta	 kvalitén,	 vilket	 också	 granskningar	 har	 påvisat.	 ViS	
anser	 att	 det	 finns	 anledning	 att	 utreda	 vilka	 möjligheter	
distansutbildningen	har	att	bredda	tillgången	till	komvux,	framför	
allt	i	mindre	kommuner	och	i	glesbygd.	Ett	krav	skulle	vara	att	detta	
skulle	kunna	ske	utan	de	kvalitetsbrister	som	kan	återfinnas	i	en	
del	av	dagens	distanslösningar.		
Staten	 har	 redan	 avsatt	 särskilda	 medel	 för	 utveckling	 av	

lärcentra	 inom	 kommunal	 vuxenutbildning.	 ViS	 anser	 att	 ett	
naturligt	nästa	 steg	 vore	 att	 ta	 första	 stegen	mot	 att	utveckla	 ett	
nationellt	kursutbud	på	distans	inom	komvux.		 	
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2 Särskilt stöd inom 
vuxenutbildningen 

I	 ViS	medlemssamtal	 har	 det	 tydligt	 framgått	 att	medlemmarna	
upplever	en	mycket	stor	förändring	inom	målgruppen	för	komvux.	
Gemensamt	 för	 den	 förändring	man	 upplever	 är	 att	 behovet	 av	
olika	 typer	 av	 stödinsatser	 har	 ökat.	 Samtidigt	 som	 behovet	 av	
stödinsatser	har	ökat,	har	inte	särskilda	resurser	för	att	möta	dessa	
behov	avsatts.	Regelverket	 för	 komvux	 ställer	 inte	heller	 samma	
krav	 på	 stöd	 gentemot	 huvudmannen	 som	 reglerna	 för	
ungdomsskolan.	

2.1 En förändrad målgrupp 

Komvux	har	stadigt	ökat	sitt	elevantal	under	de	senaste	åren,	
och	 idag	har	komvux	 fler	elever	än	gymnasieskolan.	Framför	allt	
har	 komvux	 vuxit	 inom	 sfi,	 men	 även	 inom	 andra	 områden	 har	
elevantalet	 ökat,	 inte	 minst	 inom	 yrkesutbildningsområdet.	
Prioriteringarna	inom	de	delar	av	komvux	som	inte	utgör	en	rätt	
för	individen	är	tydliga.	Regelverket	anger	att	det	är	individer	med	
kort	tidigare	utbildning	som	ska	prioriteras	vid	urval	och	de	med	
minst	utbildning	som	ska	prioriteras	generellt.		Vid	prioriteringar	
till	Regionalt	yrkesvux	ska	förutom	kort	tidigare	utbildning,	även	
svag	ställning	på	arbetsmarknaden	utgöra	en	prioriteringsgrund.	
Förutom	 dessa	 regelbaserade	 prioriteringar	 har	 en	 rad	

satsningar	 genomförts	 för	 att	 rekrytera	 målgrupper	 med	 större	
utbildnings-	 och	 stödbehov	 till	 komvux.	 Utbildningsplikten	 för	
individer	som	befinner	sig	i	etableringsprogrammet	för	nyanlända,	
och	studiestartsstödet	för	arbetslösa	med	kort	utbildning	är	några	
av	dessa	satsningar.	
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Till	detta	kommer	ett	stort	tillskott	av	elever	inom	sfi,	inte	minst	
som	 ett	 resultat	 av	 den	 stora	 gruppen	 flyktingar	 som	 kom	 till	
Sverige	2015.	Denna	grupp	kommer	också	under	en	period	framåt	
att	påverka	elevantalet	inom	grundläggande	vuxenutbildning.	
Sammantaget	har	detta	lett	till	att	komvux	inte	bara	har	fått	en	

stor	elevtillströmning,	utan	också	att	man	i	allt	högre	grad	möter	
elever	 som	 är	 i	 behov	 av	 särskilt	 stöd.	 Eftersom	 orsakerna	 till	
behovet	av	stöd	är	mångfacetterade,	leder	detta	också	till	att	det	är	
flera	olika	typer	av	stöd	som	behövs.	

2.1.1 Språkstöd 

I	 allt	 högre	 grad	 försöker	 komvux	 erbjuda	 kombinationer	 av	
språkundervisning	 och	 yrkesutbildning.	 Framför	 allt	 i	
yrkesutbildningsdelarna	 finns	då	ofta	 ett	 behov	 av	 språkstöd	 för	
eleverna.	 Språkstöd	 kan	 också	 behövas	 som	 en	 resurs	 inom	 sfi-
utbildningarna.	 Vad	 ett	 språkstöd	 är,	 finns	 inte	 klart	 definierat,	
utan	 det	 kan	 vara	 fråga	 om	 stöd	 av	 personer	 som	 talar	 elevens	
modersmål,	 särskilda	 anpassningar	 av	 läromedel	 och	 övningar	
m.m.	
Det	 är	 dock	 inte	 bara	 inom	 sfi	 och	 kombinationsutbildningar	

som	 gruppen	 nyanlända	 återfinns,	 utan	 gruppen	 ökar	 sin	 andel	
även	inom	andra	delar	av	komvux.	Det	gör	att	behovet	av	språkstöd	
ökar	generellt	inom	komvux.	

2.1.2 Funktionsnedsättningar 

	
Precis	 som	 inom	 alla	 andra	 skolformer	 har	 komvux	 elever	 med	
olika	 typer	 av	 funktionsnedsättningar.	 Precis	 som	 för	 alla	 andra	
skolformer	 finns	 också	 ett	 krav	 på	 komvux	 att	 arbeta	 med	
inkludering	 av	 elever	 med	 funktionsnedsättningar.	 Ett	
inkluderande	 arbetssätt	 innebär	 att	 läraren	 och	
utbildningsanordnaren	 anpassar	 arbetssätt	 och	 utbildningsmiljö	
så	att	den	 fungerar	 för	alla	elever.	Den	särskilda	utmaningen	 för	
komvux	i	detta	sammanhang	kan	vara	att	regelverket	inte	ställer	
samma	 krav	 på	 huvudmannen	 att	 tillhandahålla	 elevhälsa	 (i	
praktiken	specialpedagog,	kurator,	sköterska)	vilket	gör	att	lärare	
inom	komvux	 i	 högre	 grad	 lämnas	 ensamma	med	att	 ta	 fram	de	
anpassningar	som	behövs.	
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2.1.3 Elever med PTSD 

Inom	sfi	är	det	inte	alls	ovanligt	med	elever	med	posttraumatiskt	
stressyndrom,	PTSD,	eller	andra	stressymptom	relaterade	till	t.ex.	
en	flyktingsituation	och	/	eller	upplevelser	under	flykten.	Studier	
visar	 att	 en	 av	 tio	 som	 flytt	 till	 Europa	 lider	 av	 posttraumatiskt	
stressyndrom.	Samtidigt	visar	en	undersökning	vid	Röda	Korsets	
högskola	att	en	av	tre	personer	som	flytt	från	Somalia,	Eritrea	eller	
Syrien	till	Sverige	utvecklar	någon	form	av	psykisk	ohälsa.	
Detta	 utgör	 naturligtvis	 en	 omständighet	 som	 lärare	 inom	

komvux	 måste	 hantera	 för	 att	 erbjuda	 eleverna	 en	 fungerande	
studiesituation.	 Förutom	 utmaningen	 att	 anpassa	
studiesituationen	 finns	 också	 utmaningen	med	 att	 diagnostisera	
och	fastställa	PTSD.	

2.1.4 Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Komvux	har	som	en	viktig	uppgift	att	ge	individer	både	en	andra	
och	en	annan	chans	att	slutföra	studier	man	inte	avslutat,	främst	då	
genom	 att	 få	 en	 gymnasieexamen.	 Utredningen	 om	 unga	 som	
varken	 arbetar	 eller	 studerar	 säger	 i	 sitt	 betänkande	 (SOU	
2018:11)	att	unga	med	funktionsnedsättning	och	de	som	saknar	en	
fullständig	 gymnasieutbildning	 är	 överrepresenterade	 i	 gruppen	
som	varken	arbetar	eller	studerar.	I	sitt	remissvar	till	betänkandet	
anger	 föreningen	Attention,	en	 intresseorganisation	 för	 individer	
med	 neuropsykiatriska	 funktionsnedsättningar,	 att	 de	 via	
kontakter	 med	 sina	 medlemmar	 vet	 att	 många	 inom	 den	 här	
gruppen	har	neuropsykiatriska	funktionsnedsättningar	som	ADHD	
och	autism.	Unga	med	NPF	har	stora	svårigheter	att	klara	skolan	
med	mycket	låg	måluppfyllelse	och	anmärkningsvärd	hög	frånvaro.	
Det	 finns	 alltså	 en	 mycket	 stor	 chans	 att	 individer	 ur	 denna	

grupp	 tillhör	 dem	 som	 söker	 sig	 till	 komvux	 för	 att	 ta	 sin	
gymnasieexamen	och	få	behörighet	till	fortsatta	studier.	I	och	med	
detta	är	det	också	rimligt	att	anta	att	andelen	elever	vid	komvux	
med	neuropsykiatriska	funktionsnedsättningar	är	och	kommer	att	
vara	hög.	
En	 särskild	 utmaning	 finns	 i	 fråga	 om	 nyanlända	 elever	med	

misstänkt	 neuropsykiatrisk	 funktionsnedsättning	 eftersom	 det	
mycket	sällan	görs	utredningar	av	dessa	elever.	
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2.1.5 Elever som anvisas från Arbetsförmedlingen 

Som	 ett	 led	 i	 strategierna	 kring	 förändringen	 av	
Arbetsförmedlingens	uppdrag	anvisas	 fler	 och	 fler	 arbetslösa	 till	
reguljär	 utbildning,	 d.v.s.	 komvux,	 istället	 för	 att	 finnas	 inom	
Arbetsförmedlingens	 åtgärder.	 Till	 följd	 av	 Arbetsförmedlingens	
prioritering	 av	 individer	 som	 har	 svagast	 etablering	 på	
arbetsmarknaden	 innebär	 detta	 att	 komvux	 fått	 ansvaret	 för	 en	
målgrupp	som	ofta	är	mycket	ovana	vid	studier	och	har	en	dålig	
tidigare	 erfarenhet	 av	 skola	 och	 utbildning.	 Det	 kan	 också	
ifrågasättas	om	traditionella	studier	inom	komvux,	med	de	krav	på	
eget	ansvar	för	studierna,	är	lämpliga	som	direkt	åtgärd	för	denna	
målgrupp.	
Folkhögskolorna	 uppvisar	 mycket	 goda	 resultat	 med	 denna	

målgrupp,	men	det	kan	finnas	anledning	att	anta	att	detta	till	stor	
del	 beror	 på	 folkhögskolans	 stora	 frihet	 att	 välja	 former	 och	
innehåll	i	sin	verksamhet.	Motsvarande	frihet	finns	inte	för	komvux	
som	är	en	del	av	skolväsendet	och	har	en	verksamhet	som	regleras	
i	 en	 rad	 författningar.	Det	 finns	dock	 ingen	anledning	 att	 tro	 att	
komvux	 inte	 skulle	 kunna	 erbjuda	 den	 aktuella	 målgruppen	
lämplig	verksamhet,	förutsatt	att	komvux	gavs	möjlighet	att	också	
arbeta	under	friare	former	med	målgruppen.	

2.2 Att inte ha alla verktyg 

I	 de	 medlemssamtal	 som	 ViS	 haft	 har	 det	 ibland	 ventilerats	 en	
frustration	över	att	å	ena	sidan	vara	bunden	till	ett	regelverk	som	
strikt	reglerar	hur	man	kan	arbeta	och	vad	man	kan	erbjuda,	och	å	
andra	 sidan	 förväntas	 erbjuda	bra	 verksamhet	 till	en	 grupp	 som	
kanske	inte	är	redo	för	de	insatser	man	kan	erbjuda.	Ett	exempel	på	
detta	är	Regionalt	yrkesvux,	där	man	ska	prioritera	individer	med	
kort	 tidigare	 utbildning	 och	 svag	 ställning	 på	 arbetsmarknaden.	
Flera	av	de	individer	med	den	bakgrunden	som	antas	till	reguljär	
utbildning	 har	 en	 dålig	 erfarenhet	 av	 skola	 och	 studier,	 saknar	
studievana	 och	 uppvisar	något	 eller	några	 av	de	 stödbehov	 som	
redovisas	ovan.		
För	denna	grupp	är	det	nödvändigt	med	något	annat	än	kurser	

inom	 de	 nationella	 kursplanerna	 eller	 yrkespaketen.	 Vad	 denna	
grupp	är	verksamhet	som	bygger	upp	dem	som	individer,	stärker	
deras	självförtroende	och	gör	dem	redo	för	reguljära	studier.	Det	
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enda	 verktyget	 som	 finns	 till	 komvux	 förfogande	 för	 detta	 är	
orienteringskurserna.	 Det	 är	 ingen	 slump	 att	 orienteringskurser	
blivit	 en	 av	 de	 vanligaste	 kurserna	 inom	 Regionalt	 yrkesvux,	
eftersom	 orienteringskurser	 förefaller	 användas	 som	
samlingsnamn	för	en	rad	olika	åtgärder	som	är	nödvändiga	för	att	
förbereda	 den	 aktuella	 gruppen	 för	 reguljära	 studier	 inom	
Regionalt	yrkesvux.		
Uppfattningen	bland	flera	av	ViS	medlemmar	är	att	man	skulle	

nå	ett	bättre	resultat	om	det	 fanns	en	möjlighet	att	arbeta	 friare	
under	en	förberedande	period	inför	den	kursplanebundna	delen	av	
Regionalt	yrkesvux.	

2.3 Svagare regelkrav 

I	 skollagen	 finns	 bestämmelser	 om	 särskilt	 stöd	 och	 krav	 på	
elevhälsa	 som	 gäller	 för	 alla	 skolformer	 utom	 för	
vuxenutbildningen.	Bristen	på	krav	i	regelverket	gör	att	det	är	upp	
till	 huvudmannen	 eller	 ledningen	 för	 komvux	 att	 besluta	 om	
särskilda	 stödinsatser	 eller	 om	 det	 ska	 finnas	 specialpedagog,	
kurator	 och	 annan	 likande	 personal	 anställda.	 Detta	 gör	 att	 det	
inom	komvux	finns	en	sämre	beredskap	än	inom	andra	skolformer	
för	att	möta	den	förändring	i	målgruppen	som	beskrivits	ovan.	

2.4 Förslag och överväganden 

ViS	 förslag:	 Rätten	 till	 särskilt	 stöd	 och	 elevhälsa	 inom	
vuxenutbildningen	bör	förtydligas	och	regleras	på	liknande	sätt	
inom	 komvux	 som	 inom	 ungdomsskolan.	 Möjligheten	 till	 fler	
studieförberedande	 aktiviteter	 inom	 ramen	 för	 Regionalt	
yrkesvux	bör	öka.	
	
ViS	anser	att	den	stora	förändringen	inom	målgruppen	för	komvux	
gör	 det	 svårt	 att	 förstå	 varför	 just	 regelverket	 för	 komvux	 ska	
innehålla	ett	svagare	krav	på	särskilt	stöd	och	elevhälsa.	För	många	
komvuxenheter	 innebär	 detta	 svagare	 regelkrav	 att	 det	 istället	
läggs	 direkt	 på	 de	 enskilda	 lärarna	 att	 hantera	 planering	 av	
stödåtgärder,	snarare	än	att	detta	sköts	av	specialpedagoger	m.fl.	
som	har	bättre	kompetens	på	detta	område.		
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Grundproblemet	 som	 redovisas	ovan	är	 inte	 i	 första	hand	att	
målgruppen	för	komvux	förändrats	och	uppvisar	större	behov	av	
stöd,	 utan	 att	 komvux	 förväntas	 hantera	 detta	 kraftigt	 ökade	
stödbehov	 utan	 nya	 resurser	 för	 att	 möta	 behovet.	 I	 princip	
samtliga	ekonomiska	satsningar	på	komvux	under	de	senaste	åren	
har	 handlat	 om	 att	 öka	 antalet	 studieplatser,	 men	 nästan	 inga	
resurser	har	vikts	för	att	öka	elevernas	möjligheter	att	klara	sina	
studier.	 Undantaget	 är	 kompensationen	 för	 utbildningsplikten,	
men	 eftersom	 den	 placerades	 som	 en	 del	 av	 det	 generella	
statsbidraget	 (se	 problembeskrivningen	 under	 avsnitt	 1),	 så	
varierar	 det	 från	 kommun	 till	 kommun	 huruvida	 dessa	 medel	
faktiskt	kom	komvux	till	del.	
ViS	 anser	 att	 det	 finns	 två	 huvudsakliga	 vägar	 för	 att	 lösa	

problemet	med	ökat	stödbehov	hos	målgruppen	 för	komvux.	Det	
ena	 sättet	 är	 att	 införa	 ett	 riktat	 statsbidrag	 eller	
”schablonersättningar”	för	elever	med	särskilda	behov.	Det	andra	
är	att	införa	samma	krav	på	särskilt	stöd	och	elevhälsa	för	komvux	
som	finns	inom	det	övriga	skolväsendet.	Eftersom	behovet	av	stöd	
uppenbarligen	är	ett	mer	generellt	fenomen	inom	komvux,	snarare	
än	att	vara	kopplat	till	en	specifik	utbildningsform,	anser	ViS	att	en	
regeländring	är	att	rekommendera.	ViS	anser	därför	att	rätten	till	
särskilt	 stöd	och	elevhälsa	 inom	vuxenutbildningen	bör	 förtydligas	
och	 regleras	 på	 liknande	 sätt	 inom	 komvux	 som	 inom	
ungdomsskolan.	ViS	 erfar	 att	 ett	 liknande	 förslag	 övervägdes	 av	
Komvuxutredningen,	men	att	de	 ekonomiska	konsekvenserna	 av	
ett	 sådant	 förslag	 skulle	 vara	 för	 stora.	 ViS	 vill	 dock	 peka	 på	de	
positiva	effekter	detta	skulle	 få	 för	ett	 lyckat	utfall	av	alla	övriga	
satsningar	som	gjorts	inom	vuxenutbildningsområdet.	Satsningar	
på	fler	utbildningsplatser	är	utan	tvekan	bra,	men	om	eleverna	som	
upptar	de	studieplatserna	inte	får	det	stöd	de	behöver	för	att	klara	
utbildningen	är	satsningarna	bortkastade.	
ViS	har	uppfattningen	att	Regionalt	yrkesvux	är	en	mycket	bra	

satsning,	men	att	det	kan	utvecklas	vidare.	I	dagsläget	har	Regionalt	
yrkesvux	 egentligen	 två	målsättningar	 som	 inte	 är	helt	 enkla	att	
förena,	 nämligen	 att	 vara	 ett	 verktyg	 för	 att	 få	 arbetslösa	 att	
etablera	sig	på	arbetsmarknaden,	och	att	samtidigt	vara	ett	verktyg	
för	att	lösa	kompetensförsörjningen	på	arbetsmarknaden.	ViS	ser	
en	svårighet	i	att	kombinera	dessa	båda	målsättningar,	men	väljer	
i	 denna	 rapport	 att	 fokusera	 på	 den	 arbetsmarknadspolitiska	
målsättningen.	ViS	anser	att	det	finns	goda	förutsättningar	att	klara	
det	 arbetsmarknadspolitiska	 målet	 för	 Regionalt	 yrkesvux,	 med	
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den	målgrupp	som	beskrivits	ovan.	Men	för	att	klara	detta	behöver	
reglerna	 för	 Regionalt	 yrkesvux	 ses	 över	 så	 att	 det	 i	 ökad	
utsträckning	 går	 att	 bedriva	 studieförberedande	 åtgärder	 med	
bibehållet	statsbidrag.	Som	beskrivits	ovan	finns	det	ofta	behov	av	
insatser	 som	 stärker	 elevernas	 självbild	 och	 självförtroende	 och	
gör	 dem	 redo	 för	 de	 kursplanestyrda	 delarna	 av	 Regionalt	
yrkesvux.	Idag	bedrivs	en	hel	del	av	dessa	insatser	inom	ramen	för	
orienteringskurser,	men	behovet	av	insatser	är	bredare	än	så.	Av	
den	 anledningen	 anser	 ViS	 att	 möjligheten	 till	 fler	
studieförberedande	aktiviteter	 inom	 ramen	 för	Regionalt	 yrkesvux	
bör	öka.	 	
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3 Entreprenad och / eller frivux 

Ett	 återkommande	 ämne	 vid	 i	 princip	 alla	 konferenser	 och	
medlemsmöten	som	ViS	anordnar	är	problemen	förknippade	med	
LOU	och	vuxenutbildning	på	entreprenad.	Inom	just	detta	område	
är	enigheten	i	princip	total	inom	ViS,	oavsett	om	det	är	kommunala	
eller	 enskilda	 utbildningsanordnare	 som	 uttalar	 sig.	 Det	 stora	
flertalet	är	överens	om	att	vuxenutbildning	på	entreprenad	fyller	
en	funktion,	men	former	för	hur	entreprenadförhållandet	uppstår	
är	 det	 stora	 problemet.	 Användandet	 av	 lag	 om	 offentlig	
upphandling,	LOU,	har	skapat	en	situation	med	många	och	 långa	
överprövningsprocesser,	en	osund	prispress	och	en	löfteskarusell	
där	enskilda	anordnare	bjuder	över	varandra	i	anbudslöften	som	
det	senare	kan	visa	sig	vara	svåra	att	hålla.	I	denna	situation	är	både	
kommuner	och	enskilda	anordnare	förlorare,	och	ytterst	drabbar	
detta	eleverna	inom	komvux.	Systemet	är	också	ytterst	kostsamt	
och	resurskrävande	för	såväl	beställare	som	leverantörer	och	stjäl	
resurser	 som	 annars	 skulle	 kunna	 nyttjas	 för	 utbildningen	 som	
sådan.	
ViS	har	inte	något	rekommenderat	förslag	på	lösning,	men	vill	

peka	på	de	möjligheter	och	alternativ	som	diskuteras.	Bland	dessa	
lösningar	återfinns	alternativ	både	inom	och	utom	det	nu	gällande	
systemet	för	vuxenutbildning	på	entreprenad.	

3.1 Alternativ inom vuxenutbildning på entreprenad 

Vuxenutbildning	 på	 entreprenad	 innebär	 att	 kommunen	
delegerar	undervisningen	och	delar	av	myndighetsutövningen	till	
enskilda	 anordnare.	 Kommunen	 behåller	 dock	
huvudmannaansvaret	 för	 utbildningen,	 både	 gentemot	 eleverna	
och	 den	 enskilda	 anordnaren	 och	 dess	 personal.	 Reglerna	 om	
vuxenutbildning	på	entreprenad	är	bitvis	komplicerade	i	sig,	men	
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kärnan	 i	 det	 aktuella	 problemet	 ligger	 i	 hur	
entreprenadförhållandet	uppstår.	

3.1.1 Upphandling inom LOU 

Flertalet	 entreprenader	 upphandlas	 av	 kommunerna	 inom	
ramen	för	Lag	om	offentlig	upphandling,	LOU.	Dessa	bestämmelser	
tillämpas	 i	 en	 lång	 rad	 upphandlingar	 inom	 mycket	 varierande	
områden.	Att	använda	LOU	inom	områden	som	utbildning	är	extra	
komplicerat,	eftersom	området	har	kvalitetskriterier	som	är	svåra	
att	standardisera,	och	som	dessutom	kräver	mycket	stor	flexibilitet	
och	möjligheter	att	förändra	avtalsvillkor	under	avtalsperioden.	
Avgörande	för	att	vinna	ett	anbud	är	relationen	mellan	pris	och	

kvalitet.	I	princip	är	det	så	att	högst	kvalitet	till	lägst	pris	ska	vinna.		
Upphandlingar	inom	LOU	kan	ske	både	som	prisupphandlingar,	där	
priset	spelar	störst	roll,	eller	kvalitetsupphandlingar,	där	priset	är	
bestämt	i	förväg,	och	där	högst	kvalitet	för	priset	spelar	störst	roll.	
Inom	upphandlingar	av	vuxenutbildning	på	entreprenad	har	båda	
formerna	visat	sig	leda	till	problem.	
	Prisupphandlingar	 leder	 till	 en	mycket	 stark	prispress,	 vilket	

gjort	att	det	idag	bedrivs	utbildningar	på	helt	andra	kostnadsnivåer	
än	tidigare.	Ibland	är	dessa	nivåer	så	låga	att	man	kan	ifrågasätta	
om	 det	 är	möjligt	 att	 bedriva	 verksamhet	 till	 det	priset.	 Det	 har	
också	påpekats	från	flera	enskilda	aktörer	som	är	medlemmar	i	ViS	
att	de	driver	verksamheten	med	förlust	till	följd	av	detta.		
Kvalitetsupphandlingar	har	visat	sig	leda	till	överdrivna	löften	

från	 anbudsgivarna,	 där	 de	 för	 att	 vinna	 anbudet	 beskrivit	
mervärden	som	de	sedan	inte	kunnat	hålla.	Några	av	dessa	fall	har	
också	uppmärksammats	i	media	under	senaste	år.	
Det	som	dock	är	det	mest	uppmärksammade	problemet	 inom	

upphandlingar	 av	 vuxenutbildning	 på	 entreprenad	 är	 de	
återkommande	överklaganden	som	lämnas	in	av	anbudsgivare	som	
förlorat	 upphandlingen.	 Relativt	 ofta	 har	 överklagandena	
framgång,	vilket	leder	till	att	hela	upphandlingen	får	göras	om.		I	de	
fall	där	upphandlingarna	måste	tas	om	innebär	det	stora	kostnader	
både	 för	 kommunen	 och	 de	 enskilda	 anordnarna.	 Eftersom	
överklaganden	kommer	från	de	förlorande	anbudsgivarna	efter	en	
förlust	kan	man	misstänka	att	man	gör	detta	som	en	sista	utväg,	
alternativt	 för	 att	 visa	 handlingskraft	 gentemot	 ledning,	 styrelse	
och	 ägare.	 Just	 detta	 med	 återkommande	 överklaganden	 kan	
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förmodligen	 också	 tillskrivas	 det	 faktum	 att	 entreprenadavtalen	
utgör	hela	den	tillgängliga	marknaden	för	företagen.	
Ytterligare	problem	med	LOU	är	att	huvudmännen	upplever	att	

en	 avtalsperiod,	 normalt	 på	 fyra	 år,	 utgör	 för	 kort	 tid	 för	 att	
etablera	 en	 långsiktig	 och	 stabil	 relation	 med	 den	 enskilda	
anordnaren,	 samtidigt	 som	 leverantörerna	 upplever	 att	 korta	
avtalsperioder	försämrar	möjligheterna	till	långsiktig	utveckling	av	
verksamheten,	 vilket	 framför	 allt	 drabbar	 investeringskrävande	
utbildningsområden.	

3.1.2 Auktorisation 

Ett	 alternativ	 till	 upphandling	 inom	 LOU	 är	 att	 tillämpa	
auktorisation.	 Flera	 kommuner	 har	 börjat	 använda	 denna	 form	
sedan	 ett	 domslut	 i	 EU-domstolen	 slagit	 fast	 att	 tjänster	 kan	
”upphandlas”	av	en	kommun	genom	att	auktorisera	 leverantörer	
utifrån	en	bedömning	av	deras	förmåga	att	leverera	en	tjänst	åt	t.ex.	
kommunmedlemmar,	 och	 sedan	 överlåta	 till	
kommunmedlemmarna	 att	 fritt	 välja	 bland	 de	 auktoriserade	
leverantörerna.	Ett	sådant	förfarande	har	under	lång	tid	använts	av	
Nacka	kommun.	
Krav	 på	 ett	 godkänt	 auktorisationsförfarande	 är	 bl.a.	 att	 nya	

leverantörer	 ska	 kunna	 godkännas	 löpande,	 och	 det	 måste	 vara	
möjligt	 för	 brukarna	 att	 fritt	 välja	 bland	 leverantörerna.	 Inga	
volymer	garanteras	heller	inom	auktorisationen.	
Fördelen	 med	 auktorisation	 är	 att	 man	 slipper	 det	 tunga	

upphandlingsförfarandet	och	riskerna	för	överklagande.	Man	ökar	
också	chansen	till	en	mer	långsiktig	relation	med	leverantörerna.	
En	nackdel	med	auktorisation	är	att	det	lätt	 leder	till	ett	stort	

antal	 leverantörer,	 där	 man	 riskerar	 att	 ingen	 får	 tillräckliga	
volymer	 för	 att	 erbjuda	 bra	 gruppverksamhet	 eller	
kostnadstäckning	för	sin	verksamhet.	Ett	stort	antal	 leverantörer	
medför	också	att	mer	resurser	behöver	läggas	på	uppföljning	av	de	
enskilda	anordnarna.	
Ytterligare	 en	 nackdel	 med	 auktorisation	 är	 att	 den	 formen	

aldrig	 prövats	 i	 rättegång,	 varför	 det	 är	 osäkert	 om	 formen	 är	
tillåten.	
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3.2 Alternativ till vuxenutbildning på entreprenad 

Förutom	 de	 ovan	 beskrivna	 alternativen	 finns	 alternativ	 som	
innebär	inrättandet	av	ett	nytt	system	vid	sidan	om	eller	istället	för	
vuxenutbildning	för	entreprenad.	Ett	sådant	system	skulle	fungera	
på	samma	sätt	som	friskolesystemet,	d.v.s.	ett	reglerat	system	inom	
skolväsendet,	men	där	kommunen	inte	är	huvudman.	

3.2.1 Frivux 

Det	 tydligaste	 alternativet	 utanför	 vuxenutbildning	 på	
entreprenad	är	det	förslag	som	togs	fram	av	Frivuxutredningen	(U	
2007:02).	 I	 utredningens	 betänkande	 (SOU	 2008:17)	 lämnas	
förslag	om	inrättandet	av	Fristående	vuxenutbildning,	där	enskilda	
utbildningsanordnare	 efter	 godkännande	 av	 Skolinspektionen	
skulle	 ha	 rätt	 till	myndighetsutövning	 och	 rätt	 att	motta	 bidrag.	
Tillsyn	över	verksamheten	skulle	utövas	av	Skolinspektionen,	och	
ett	eget	regelverk	för	Frivux	föreslogs.	
Frivux	skulle	innebära	att	enskilda	utbildningsanordnare	skulle	

vara	huvudmän	för	vuxenutbildning	inom	skolväsendet,	vid	sidan	
av	 kommunerna.	 Anordnarna	 skulle	 kunna	 etablera	 sig	 var	 som	
helst	 i	 landet	 och	 erbjuda	 vuxenutbildning	 i	 konkurrens	 med	
kommunala	anordnare	och	med	varandra.	Sökande	till	utbildning	
skulle	antas	av	kommunen,	och	sedan	fritt	kunna	välja	anordnare	
av	utbildning.	En	”vuxenstudiepeng”	skulle	följa	med	eleven	till	den	
anordnare	som	man	valt.	
Förslagen	om	Frivux	remitterades	aldrig,	så	därför	är	det	svårt	

att	 redovisa	 för-	 och	 nackdelar	med	 ett	 Frivux.	 	 Däremot	 dyker	
diskussionerna	 om	 Frivux	 upp	 med	 jämna	 mellanrum,	 och	 för	
många	är	det	ett	reellt	alternativ	till	det	nuvarande	systemet	med	
vuxenutbildning	på	entreprenad.	

3.3 Förslag och överväganden 

ViS	förslag:	En	utredning	om	alternativa	lösningar	både	inom	
och	utom	entreprenadsystemet	bör	 tillsättas.	SKL	bör	 ta	 fram	
riktlinjer	för	upphandling	inom	LOU.	Rättsläget	kring	alternativ	
till	LOU	inom	vuxenutbildning	på	entreprenad	bör	förtydligas.	
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ViS	 anser	 inte	 att	 det	 i	 grunden	 är	 något	 problem	 med	 dagens	
system	för	vuxenutbildning	på	entreprenad.	De	stora	problem	som	
ViS	medlemmar	lyfter	fram	är	istället	kopplade	till	formerna	för	hur	
entreprenaderna	uppstår,	och	de	komplikationer	LOU	för	med	sig.	
Det	råder	delade	meningar	inom	ViS	kring	hur	stort	behovet	är	av	
en	ökad	valfrihet	 inom	vuxenutbildningen,	och	huruvida	den	ska	
erbjudas	med	 lösningar	 som	 breddar	 gruppen	av	huvudmän.	 Av	
den	anledningen	är	ViS	som	organisation	inte	redo	att	 föreslå	en	
lösning	på	den	nuvarande	situationen.	Men	ViS	vill	lyfta	de	problem	
som	finns	och	peka	på	behovet	av	att	dagens	situation	på	ett	sätt	
eller	annat	får	en	lösning.	ViS	anser	att	tidigare	utredningar	utgått	
från	att	lösningen	redan	finns	klar,	och	att	utredningens	arbete	har	
varit	att	komma	fram	till	hur	detta	praktiskt	ska	genomföras.	ViS	
anser	att	frågan	bör	genomlysas	mer	allsidigt,	och	föreslår	därför	
att	 en	 utredning	 om	 alternativa	 lösningar	 både	 inom	 och	 utom	
entreprenadsystemet	bör	tillsättas.	
Även	om	en	utredning	kommer	att	tillsättas,	kommer	utbildning	

på	entreprenad	under	överskådlig	tid	i	huvudsak	upphandlas	inom	
LOU.	Här	 finns	det	behov	av	 en	 samordning	 av	utformningen	av	
förfrågningsunderlag,	 kvalitetsaspekter	 m.m.	 för	 att	 i	 möjligaste	
mån	undvika	upprepade	överprövningar.	Vis	anser	därför	att	SKL	
bör	ta	fram	riktlinjer	för	upphandling	inom	LOU.	
	


