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Yttrande gällande revidering av MYHs föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätten
att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på
särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.
Dnr: MYH 2022/1411.
Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en branschorganisation för
vuxenutbildare. Förbundet representerar offentliga och privata vuxenutbildare över hela
Sverige. ViS har inbjudits att lämna synpunkter på föreslagen revidering av MYHs föreskrifter
om vilka kurser som omfattas av rätten att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.
Utifrån de förändringar som har skett gällande vilka kurser som är vanligt förekommande
som särskilda förkunskapskrav till yrkeshögskoleutbildningar samt förändringar inom
yrkesutbildningar inom gymnasieskola och komvux, vilket bland annat har inneburit att vissa
av de kurser som idag ingår bland de kurser som omfattas av rätten att delta i kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för
utbildning inom yrkeshögskolan har utgått, ser ViS föreslagen förändring relevant och
förbundet tillstyrker förslaget.
ViS vill samtidigt markera att rådande regelverk inte är oproblematiskt. Precis som påtalas i
myndighetens konsekvensutredning varierar förutsättningarna för att anordna de
rättighetslagstiftade kurserna stort mellan olika kommuner. Inte minst kan svårigheter
uppstå i glesbygd där stora avstånd påverkar möjligheten att tillgängliggöra kurserna även då
samverkan mellan kommuner förekommer.
ViS delar myndighetens uppfattning att en begränsning av vilka kurser som omfattas av
rättighetslagstiftningen är nödvändig då antalet kurser som kommunerna annars skulle
kunna komma att vara tvingade att tillhandhålla skulle bli orimligt stort. Samtidigt är det
olyckligt med ett regelverk som säkerställer att presumtiva sökande till vissa utbildningar
inom yrkeshögskolan har rätt till behörighetsgivande utbildning medan sökande till andra
utbildningar inte har det. ViS menar att det med tanke på detta finns skäl att se över om det
är möjligt att begränsa vilka kurser som får användas som särskilda förkunskaper till
utbildning inom yrkeshögskolan.
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