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§ 216

Dnr 2018-00177

Beslut om yttrande avseende inkommen Remiss Utbildningsdepartementets remiss av
Komvuxutredningens slutbetänkande, En andra och en
annan chans - ett komvux i tiden (2018:71) KS 201800478
Nämnden för arbete och välfärds beslut
1. Nämnden för arbete och välfärd antar yttrandet som sitt eget och
översänder yttrandet till kommunstyrelsen med följande tillägg:
Vuxenutbildningen behöver mer genomgripande förändringar för att möta
samhällsutmaningarna om kompetensförsörjning, integration och välfärdens
finansiering. En sådan förändring är att införa ett
nationellt regelverk om resultatbaserad peng (SOU 2008:17 kan ligga till
grund), en annan är att införa ett nationellt frivux-system, där anordnarna
själva blir huvudmän för vuxenutbildning, liksom i ungdomsgymnasiet. Det
förutsätter ett tydligt och mer aktivt tillsynsansvar från Skolinspektionen.
2. Nämnden för arbete och välfärd förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Utbildningsdepartementet har i remiss berett Växjö kommun tillfälle att
lämna synpunkter på Komvuxutredningens slutbetänkande En andra och en
annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71). Remissvaret ska ha
inkommit till Utbildningsdepartementet senast den 12 december 2018.
Kommunstyrelsen har skickat remissen till nämnden för arbete och välfärd
för yttrande senast den 16 november 2018.
Sammanfattning
Växjö kommun instämmer med de förslag som läggs fram av utredningen i
slutbetänkandet. I det följande yttrandet lyfts Växjö kommuns kommentarer
rörande ett urval av förslagen där kommunen önskar tillfoga förslagen
ytterligare synpunkter och lyfta ett antal av förslagen som särskilt positiva.
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Yttrande
Utifrån slutbetänkandets disposition har Växjö kommun nedanstående
synpunkter. I övrigt instämmer Växjö kommun helt i de förslag som lagts
fram av utredningen och har inga ytterligare synpunkter på dessa.
Kapitel 1 Författningsförslag
Kapitel 4 Utredningens övergripande förslag och bedömningar
Växjö kommun instämmer i förslaget att det i målformuleringen i skollagens
20 kap. 2 § framgår att även den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet, och
en grund för fortsatt utbildning. Växjö kommun arbetar redan på så vis att
vuxenutbildning och arbetsmarknad ligger inom samma område i den
kommunala organisationen. Växjö kommun vill dock understryka att det är
viktigt att vuxenutbildning inte enbart ses som en arbetsmarknadsåtgärd,
även om det är en betydande del av vuxenutbildningens uppdrag. En annan
viktig del i uppdraget är, och bör fortsatt vara, kopplat till det livslånga
lärandet och den personliga utveckling som människor har möjlighet att nå
genom exempelvis utbildning.
Vidare ställer sig Växjö kommun bakom utredningens bedömning att vuxna
med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som avser studera inom
särskild utbildning på gymnasial nivå för att stärka sin ställning på
arbetsmarknaden bör säkerställas ekonomiska förutsättningar för detta. I
nuläget uppfattar Växjö kommun att gruppen riskerar att missgynnas
ekonomiskt eftersom de riskerar att förlora olika former av ersättningssystem
i samband med studier. Samtidigt vill Växjö kommun lyfta vikten av att det
efter avslutade studier måste finnas en beredskap hos arbetsgivare i form av
faktiska arbetstillfällen där målgruppen kan arbeta. Växjö kommun menar att
det inte är rimligt att erbjuda målgruppen arbetsinriktade utbildningar utan
sådan beredskap.
Växjö kommun välkomnar utredningens bedömning om behov av stärkt
specialpedagogisk kompetens inom vuxenutbildningen. Vi upplever att allt
fler som studerar vid den kommunala vuxenutbildningen har ”mindre med
sig” och är mer studieovana, oavsett om det handlar om nyligen invandrade
eller svenskfödda elever. Ett stärkt specialpedagogiskt stöd behövs även för
att möta ökningen av elever med olika former av diagnoser och läs- och
skrivsvårigheter. I det sammanhanget vill Växjö kommun lyfta att det vore
rimligt att överväga särskilda statsbidrag för att tillsätta stärkt
specialpedagogisk kompetens inom vuxenutbildningen. Detta för att
kommuner runt om i landet ska klara av utmaningen rent ekonomiskt. Vidare
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vill Växjö kommun även betona att det finns fler kompetenser inom
elevhälsan än den specialpedagogiska; medicinsk, psykologisk och
psykosocial kompetens. För att på ett tillfredsställande sätt kunna möta alla
elever inom vuxenutbildningen krävs ett stärkt stöd även gällande dessa
kompetenser.
Kapitel 5 Alternativa urvalsregler för gymnasial komvux
Växjö kommun välkomnar den föreslagna ändringen av prioriteringsprincipen, som innebär att hänsyn ska tas till den sökandes behov av
utbildning. Vi har länge ansett att en sådan prioritering är den mest lämpliga,
och önskar även i tolkningen av den nya principen lägga till en bedömning
om elevens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Detta eftersom så
kallade ”skolmisslyckanden” varken är bra för individen eller kan sägas
utgöra ett effektivt resursanvändande. Samtidigt vill Växjö kommun
understryka att är viktigt att personer med begränsad utbildningsbakgrund
som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet att utbilda sig.
Växjö kommun anser att det är av vikt att det tas fram en tydlig vägledning
för hur principen ska tolkas och användas. Detta för att tydliggöra i vilken
utsträckning hänsyn ska tas till elevernas arbetsmarknadsrelaterade behov,
men också för att tillförsäkra att utbildning som inte omedelbart leder till en
anställning har ett fortsatt värde inom den kommunala vuxenutbildningen.
En sådan vägledning tas rimligen fram av Skolverket i syfte att fungera som
stöd för beslutsfattare i frågan. Växjö kommun vill poängtera att det måste
vara individens behov som ska styra och inte kommunens förutsättningar,
exempelvis ekonomiska förutsättningar som kan variera över hög- och
lågkonjunktur. Vi ser en risk att personer som står längre ifrån
arbetsmarknaden och där mer omfattande utbildningsinsatser behövs
nedprioriteras till förmån för personer i behov av kortare, och därmed
billigare, utbildningsinsatser. Risken kan på lång sikt innebära att personer
med begränsad utbildningsbakgrund går miste om möjligheten till
utbildning, vilket kan leda till utanförskap.
Kapitel 7 En mer flexibel högskoleförberedande examen
Växjö kommun ser positivt på förslaget om en mer flexibel
högskoleförberedande examen med inriktning på studieområden med
områdesspecifika kurser, istället för programspecifika kurser. Grunden bör
vara att det ska vara så enkelt som möjligt att utifrån de kurser som erbjuds
kunna bygga en högskoleförberedande examen. Samtidigt anser vi att det för
vår del sannolikt inte blir några större praktiska förändringar, mer än rörande
gymnasie-/komvuxarbetet, eftersom vuxenutbildningen i dagsläget är
kursbaserad och inte programbaserad.
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Kapitel 8 Betygsrätt och entreprenad
Växjö kommun har redan genomfört att betygsrätt ska vara ett villkor för att
överlämna uppgifter inom komvux på entreprenad, och är således positiva
till att det skrivs in i regelverket. Vi vill dock poängtera att detta ställer krav
på Skolverkets inspektioner av utbildning och att det är av stor betydelse att
även olika former av anordnare utanför kommunal regi granskas.
Kapitel 9 Förändringar när det gäller särvux samt vidare studier för
individer med intellektuell funktionsnedsättning
Växjö kommun instämmer i förslaget att särvux upphör som egen skolform
till förmån för en sammanhållen kommunal vuxenutbildning. Vi vill dock
lyfta vår uppfattning om att det antagligen skulle röra sig om få elever inom
nuvarande särvux som skulle klara av att tillgodogöra sig en utbildning inom
den reguljära vuxenutbildningen, sett till kursernas innehåll och studietakt.
Detta påkallar behovet av individuella bedömningar för att minska risken för
så kallade ”skolmisslyckanden” där eleverna inte klarar av att fullfölja en
påbörjad utbildning.
Utredningen föreslår att kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning
på grundläggande nivå, och motsvarande inom träningsskolan och på
gymnasial nivå, ska tillgängliggöras för vuxna utan utvecklingsstörning som
i övrigt uppfyller behörighetskraven. Växjö kommun ställer sig bakom det
förslaget. Vi ser att detta exempelvis skulle kunna gynna elever med mer
omfattande neuropsykiatriska diagnoser. Samtidigt är det viktigt att ha i
åtanke att det sannolikt kan upplevas som stigmatiserande för en elev med en
neuropsykiatrisk diagnos om hen placeras i en klass där övriga elever har en
utvecklingsstörning. Så långt det är möjligt bör eleven istället kunna ges
extra stöd av specialpedagogisk kompetens inom ramen för den reguljära
vuxenutbildningen, inte minst eftersom det påverkar elevens möjligheter att
studera vidare inom högskola/universitet.
Växjö kommun vill även lyfta risken för så kallade ”inlåsningseffekter”, det
vill säga att elever med exempelvis neuropsykiatriska diagnoser känner sig
tvingade att studera inom den särskilda utbildningen till följd av att det
saknas adekvat specialpedagogisk kompetens inom den reguljära
vuxenutbildningen.
Kapitel 10 Kompetensutveckling
Växjö kommun vill särskilt lyfta att vi ser positivt på förslaget om riktade
forskningsmedel för forskning om vuxnas lärande. Växjö kommun delar
även utredningens bedömning om att ett eller flera lärosäten borde ta fram en
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lärarutbildning med profilering mot vuxenutbildning. I och med det ökade
behovet av vuxenutbildning för att matcha arbetsmarknadens behov och krav
är det väsentligt att den vuxenutbildning som bedrivs är evidensbaserad och
genomförs på bästa möjliga sätt för att tillgodose alla elevers behov.
Kapitel 11 Samverkan kring regionalt yrkesvux
Växjö kommun är positiva till att krav om samverkansavtal införs gällande
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning när kommuner
ansöker tillsammans. Detta är betydelsefullt för att förtydliga roller och
tillförsäkra att arbetet löper som planerat även om specifik personal byts ut.
Växjö kommun vill dock lyfta betydelsen av att kunna sluta samverkansavtal
även utanför den egna regionen. En kommun som tillhör en viss region kan
ligga geografisk närmre en annan region, varför samverkan utanför den egna
regionen blir mer praktiskt genomförbar.
Växjö kommun uppfattar att det i grunden handlar om att elever inte ska vara
bundna till kommungränsen i valet av utbildning. En del i samverkansavtalet
bör således tillförsäkra elevens rätt att faktiskt välja yrkesutbildning efter
eget intresse. Vår uppfattning är att mindre kommuner ofta inte klarar av att
erbjuda ett lika brett utbildningsutbud jämfört med större kommuner. Istället
väljer de mindre kommunerna att erbjuda ett fåtal utbildningar. I strävan att
fylla de egna utbildningsplatserna finns en risk att kommuner nekar elever
att välja en yrkesutbildning utanför kommungränsen. Vår uppfattning är
dessutom att det i mindre kommuner finns en risk för att de få utbildningar
som erbjuds utgörs av en eller ett par traditionellt ”kvinnliga” respektive
”manliga” utbildningar. För att elever ska kunna välja en yrkesutbildning de
faktiskt har intresse för, oavsett vilken kommun de befinner sig i och oavsett
könstillhörighet, anser vi att samverkansavtalen bör främja elevernas
möjlighet att välja en yrkesutbildning utanför den egna kommungränsen.
Kapitel 12 Riksrekryterande yrkesutbildningar inom komvux och särvux
Växjö kommun vill särskilt lyfta att vi ser positivt på förslaget om att se över
förutsättningarna för att införa riksrekryterande yrkesutbildningar inom
komvux och särvux. Vi ser det som problematiskt när varje kommun eller
region förväntas anordna dessa specifika utbildningar, eftersom det ofta
saknas både ekonomiska förutsättningar och tillräckligt stora elevunderlag
för att utbildningen ska vara praktiskt gångbar. Det är dock viktigt att detta
samordnas och att det görs bedömningar utifrån behov av utbildningarna ur
ett arbetsmarknadsperspektiv. Detta för att minimera risken att vissa
utbildningar totalt sett har för många utbildningsplatser medan andra har för
få, sett till arbetsmarknadens behov.
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Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 160/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
att anta yttrandet som sitt eget och översänder yttrandet till kommunstyrelsen
med följande tillägg:
Vuxenutbildningen behöver mer genomgripande förändringar för att möta
samhällsutmaningarna om kompetensförsörjning, integration och välfärdens
finansiering. En sådan förändring är att införa ett
nationellt regelverk om resultatbaserad peng (SOU 2008:17 kan ligga till
grund), en annan är att införa ett nationellt frivux-system, där anordnarna
själva blir huvudmän för vuxenutbildning, liksom i ungdomsgymnasiet. Det
förutsätter ett tydligt och mer aktivt tillsynsansvar från Skolinspektionen.
Förvaltningschefens förslag till yttrande 2018-10-31.
Remiss - Utbildningsdepartementets remiss av Komvuxutredningens
slutbetänkande, En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (2018:71)
KS 2018-00478.
Yrkanden
Martin Edberg (S) yrkar bifall till det förslag till beslut som presenteras i
yttrande 2018-10-31 utan tillägg beslutat i arbetsutskottet 2018-11-07 §160.
Ordföranden yrkar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande Oliver Rosengren (M) ställer yrkandena mot varandra och finner
att nämnden för Arbete och välfärd beslutar enligt ordförandes yrkande.
Omröstning begärs.
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Nämnden för arbete och välfärd godkänner följande omröstningsordning:
Ja för att rösta på ordförande Oliver Rosengrens (M) yrkande.
Nej för att rösta på Martin Edbergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt Oliver Rosengrens (M)
yrkande med 10 röster mot 4 röster för Martins Edbergs (S) yrkande.
Ledamöter
Oliver Rosengren (M) ordförande
Martin Edberg (S) 1:e vice ordförande
Patric Mrad (KD) 2:e vice ordförande
Iréne Bladh (M)
Tor Lejdfors (M)
Berthold Fück (M)
Lars-Erik Larsson (C)
Annika Stacke (L)
Magnus Wåhlin (MP)
Alf Skogmalm (S)
Per Hultman (S)
Marie-Louise Gustavsson (S)
Göran Kannerby (KD)
Pernilla Wikelund (SD)

JA
X

SUMMA

10

Justerandes sign

NEJ

AVSTÅR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

Utdragsbestyrkande
28 (42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för arbete och välfärd
2018-11-21

§ 217

Dnr 2018-00183

Beslut om vård- och omsorgsavgifter för år 2019
avseende socialpsykiatrin.
Nämnden för arbete och välfärds beslut
1. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att anta
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2019.
2. Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019”.
3. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 381 kronor.
4. Nämnden för arbete och välfärd förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och välfärd
avseende den verksamhet som överflyttades från omsorgsförvaltningen 1
januari 2017. (KF §340,2016-12-20)
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1
januari 2019 framgår av bilaga 2.
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En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019” ännu inte är fastställda. Beloppen
meddelas under december och då kommer 2018 års belopp att ersättas med
de som kommer att gälla 2019. Dessa delar är markerade med kursiv text i
tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 161/2018 föreslagit nämnden för arbete och välfärd
följande:
1. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att anta
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2019.
2. Nämnden för arbete och välfärd föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019”.
3. Nämnden för arbete och välfärd föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 381 kronor.
Tjänsteskrivelse, Förvaltningschefen, 2018-09-24
Tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 2019
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunfullmäktige
För kännedom
Arbete och välfärd
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Yrkanden
Martin Edberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
jämförelse med andra kommuner gällande beloppens storlek.
Ordföranden yrkar att beslut fattas på dagens sammanträde.
Beslutsordning
Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och konstaterar att nämnden för
arbete och välfärd beslutar enligt ordförandes yrkande.
Reservation
Martin Edberg (S) reserverar sig enligt följande:
Då nämnden saknar en uppfattning över hur omsorgsavgifterna i Växjö
kommun står sig i jämförelse med andra likvärdiga kommuner, så gör den
socialdemokratiska gruppen bedömningen att nämndens ledamöter inte kan
göra en korrekt uppskattning huruvida avgifterna är skäliga eller ej.
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§ 220

Dnr 2018-00225

Beslut om yttrande avseende inkommen remiss
angående ansökan från Globala Kronoberg om
verksamhetsbidrag för 2019
Nämnden för arbete och välfärds beslut
1. Nämnden för arbete och välfärd överlämnar nedanstående remissyttrande
till Kommunstyrelsen.
2. Nämnden för arbete och välfärd förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Globala Kronoberg har lämnat in en ansökan om verksamhetsbidrag för år
2019. Kommunstyrelsen har skickat remissen till nämnden för arbete och
välfärd för yttrande senast den 16 november 2018.
Sammanfattning
Globala Kronoberg är en verksamhet som riktar sig till länets ungdomar och
anordnar internationella aktiviteter som ryms inom ramen för EUprogrammet ERASMUS + vars målsättning är att främja ungas förståelse för
olika kulturer, bidra till kompetensutveckling genom internationell
erfarenhet samt öka rörligheten i Europa.
Globala Kronoberg har ansökt om finansiering från Växjö kommun för att
kunna bedriva ett kontinuerligt arbete med att förbereda ungdomar som
befinner sig i utanförskap genom att anordna olika internationella aktiviteter.
Globala Kronoberg är en viktig aktör i länet och har gedigen erfarenhet av
att arbeta EVS (Europeiska volontärtjänsten) vilket är en resurs för länets
ungdomar, kommunala verksamheter och ideella föreningar.
Därtill har Globala Kronoberg nära samarbete med den nya organisationen
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) som i dagsläget
håller på att etablera sig i Växjö.
Yttrande
Den rådande goda arbetsmarknaden möjliggör för ungdomarna i länet att
etablera sig på arbetsmarknaden i större utsträckning jämfört med tidigare år.
Detta medför att målgruppen som är i behov av arbetsmarknadsinsatser har
större behov av tidskrävande arbetsmarknadsåtgärder. I målgruppen som
befinner sig utanför arbetsmarknaden är det färre ungdomar som är beredda
att arbeta som volontärer utomlands. Förberedning av målgruppen på
arbetsmarknadsenheterna skulle kräva mycket tid och resurser. I dagsläget
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finns det inte ett genomarbetat arbetssätt i organisationen för att förbereda
målgruppen.
Globala Kronoberg redogör att verksamhetens utfall har minskat under de
två senaste åren vilket beror på att processen som leder fram till att en
ungdom väljer att bli volontär tar tid. Minskningen av antalet personer som
vill arbeta som volontärer utomlands kan bero på att verksamheten har
minskat antalet timmar de kan lägga på rådgivning och information.
Nämnden för arbete och välfärd ser inte ett tillräckligt mervärde utifrån
nämndens ansvar och uppdrag för att finansiera en sådan verksamhet i
dagsläget. Däremot anser nämnden att en verksamhet som Globala
Kronoberg har stor betydelse för målgruppen som är i behov av
internationella erfarenheter och insatser.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i skrivelse föreslagit svar på yttrande.
Remiss
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