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Beslut vid regeringssammanträde den 22 november 2012
Utvidgning av uppdraget
Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 kommittédirektiv om
en översyn av den kommunala vuxenutbildningen på
grundläggande nivå (dir. 2011:92). I uppdraget ingår bl.a. att
kartlägga i vilken grad utbildningen lever upp till nationellt
fastställda mål och syften samt att analysera hur det nuvarande
studiemedelssystemet fungerar för studerande på grundläggande
nivå.
Utredaren får nu i uppdrag att också föreslå hur aktivitetsoch i tillämpliga fall närvarokrav inom den kommunala
vuxenutbildningen (komvux) bör utformas. Regeringen har
tidigare uppmärksammat den höga avbrottsfrekvensen inom
komvux. År 2011 avbröt 17 procent av kursdeltagarna sina
studier. Inom vissa kurser, t.ex. matematik B och C, avbröt ca
30 procent av kursdeltagarna sina studier. Vidare har
betygsresultaten försämrats under flera år, och 2011 fick
12 procent av kursdeltagarna inte ett godkänt betyg.
Sammantaget finns det skäl att vidta åtgärder för att förbättra
genomströmningen inom komvux. Ett sätt att uppnå detta kan
vara att ställa ökade krav på elever att aktivt delta i den
undervisning som anordnas, vilket inbegriper att eleverna ska
närvara vid de undervisningstillfällen som förutsätter närvaro.
Den egna ekonomiska situationen har en central betydelse
för att den studerande ska kunna bedriva effektiva och
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målinriktade studier. Ett väl anpassat studiemedelssystem kan
bidra till ökad genomströmning i utbildningssystemet.
Statskontoret har i sin rapport Rätt men ändå fel – en
granskning av Centrala studiestödsnämndens arbete för att
förhindra felaktiga utbetalningar (rapport 2009:8) visat att
många utbildningsanordnare låter bli att rapportera in bristande
studieaktivitet till Centrala studiestödsnämnden. Regeringen
anser att det är viktigt att de utbetalningar som görs från
studiemedelssystemet är riktiga och att studiemedel endast
lämnas till studerande inom komvux som bedriver aktiva
studier.
Utredaren ska därför
 föreslå hur aktivitets- och närvarokrav inom komvux på
grundläggande och gymnasial nivå bör utformas,
 kartlägga den ekonomiska situationen, inklusive
försörjningen, för studerande inom komvux på gymnasial
nivå,
 föreslå hur inrapporteringen av bristande studieaktivitet kan
skärpas och se över möjligheten att tydligare koppla
utbetalningen av studiemedel till studieaktivitet inom
komvux på grundläggande och gymnasial nivå, och
 lämna nödvändiga författningsförslag.
Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 2 april 2013.
(Utbildningsdepartementet)

