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Betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande 

nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet 

(SOU 2013:20) 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beretts tillfälle att lämna remissvar över 
betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad 
individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20). 

Eftersom betänkandet endast marginellt berör myndighetens verksamhet ges här bara 
några korta synpunkter. 

UHR ställer sig positivt till betänkandets grundidé, att underlätta grundläggande 
vuxenutbildning för främst utrikes födda. Inte minst förslaget att i större utsträckning 
möjliggöra heltidsstudier i svenska som andraspråk för denna grupp. En åtgärd som 
möjliggör ett snabbare inträde på arbetsmarknaden eller till vidare studier. 

En ytterligare åtgärd som underlättar en snabbare genomströmning och färre felval är 
en förstärkt studie- och yrkesvägledning. UHR instämmer i utredarens förslag vad 
gäller hemkommunens skyldighet att erbjuda studievägledning för den som avser att 
påbörja kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. 

Myndigheten instämmer också i utredarens förslag att inte besluta om särlösningar för 
olika grupper, utan att de åtgärder som föreslås i grunden ryms inom nuvarande 
regelverk. 

Vad gäller myndighetens eget ansvarsområde, bedömning av utländsk utbildning, 
instämmer UHR i utredarens positiva inställning till den förändring som skedde vid 
årsskiftet då bedömningsverksamhet från Verket för högskoleservice, Högskoleverket 
och Myndigheten för yrkeshögskolan gick samman till en och samma myndighet. 

Denna förändring kommer att leda till en förbättring för ovan nämnda grupp vad gäller 
att få tidigare utländsk utbildning bedömd av arbetsmarknadsskäl respektive för vidare 
högre studier. 
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Det finns dock fortfarande en grupp där myndigheten fortfarande varken fått ett 
tydligt uttalat uppdrag eller förstärkning i budget, och det gäller utlandsfödda med en 
gymnasial yrkesutbildning. 

Denna grupp bör också omfattas av möjligheten att få sin utbildning bedömd. 

Myndigheten instämmer också i utredarens åsikt att konsekvenserna av SFI-
utredningens förslag noga följs vad gäller t.ex. överströmning av elever mellan de båda 
utbildningsformerna. Något som Verket för högskoleservice tog upp i sitt remissvar till 
SFI-utredningen. 

Slutligen det som gäller validering av tidigare utbildning (främst de s.k. papperslösa), 
där UHR ser det som viktigt att detta ges ett större utrymme i diskussionen. 
Myndigheten instämmer i utredarens åsikt att förändringar vad gäller 
valideringsprocessen är svåra att genomföra i dagsläget, inte minst på grund av att det 
är många olika aktörer inblandade i valideringsarbetet.  Denna fråga bör därför snarast 
lyftas så att en rikstäckande modell för validering kan skapas. 

I detta ärende har generaldirektör Ulf Melin beslutat. I beredningen har även 
handläggare Viveka Sahlberg avdelningen för antagning och studentstöd, handläggare 
Kerstin Hagblom avdelningen för internationellt samarbete, utredare Elisabeth Svensk 
avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor samt avdelningschef Lars 
Petersson deltagit. Expert Gunnar Arrhed har varit föredragande. 

 

 

 

 

 


