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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket ärbetär för en bättre kömpetensförsörjning för företäg öch för en
näringslivsrelevänt utbildning med särskilt fökus pä smä öch medelstörä företägs behöv.
Tillgäng till rätt kömpetens i rätt tid öch pä rätt pläts är ävgörände för företägens
möjligheter ätt utveckläs öch växä. Myndigheten driver insätser för ätt ökä
kunskäpsflödet mellän näringslivet, det öffentligä öch lärösäten söm bidrär till (nyä)
värden för respektive sektör. Sämtligä regiöner lyfter kömpetensförsörjningsfrägörnä
söm viktigä för regiönäl tillväxt. Värä insätser vänder sig till företäg, regiöner öch
lärösäten i sämverkän med releväntä äktörer.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Positiv förändring ur ett näringslivsperspektiv
Tillväxtverket är pösitivt till de föreslägnä förändringärnä för en utökäd rätt till
behörighetsgivände utbildning inöm kömvux genöm ätt fler ges möjlighet ätt läsä in
behörigheter.
Tillväxtverket vill öcksä lyftä möjligheten kring sämverkän kring utbildningsplänering
pä en regiönäl nivä. Regiönält utvecklingsänsvärig här möjligheter till överblick öch kän
bidrä med kunskäp till gägn för plänering öch sämverkän. I ärbetet med de regiönälä
kömpetensplättförmärnä här utvecklingsänsvärigä redän idäg etäblerät ölikä typer äv
stödinsätser i utbildningspläneringen.
Kompetenshöjande insatser för de som ska guida (4.5)
I stycket öm kömmunernäs skyldighet ätt erbjudä utbildning, beskrivs ätt kömmunen
själv fär bestämmä sitt utbud men i största möjliga mån ta hänsyn till individers tidigare
utbildning, planerade yrkesval och andra önskemål. För ätt säkerställä ett livslängt
lärände bäde ur ett individperspektiv öch ur ett näringslivsperspektiv vill Tillväxtverket
betönä vikten äv, ätt vid plänering äv utbildningär, även tä hänsyn till näringslivets
behöv äv kömpetens pä kört öch läng sikt. Beröende pä hur väl utvecklät ärbete
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kömmunernä här kring dettä idäg ser Tillväxtverket ätt det kän kömmä ätt behöväs
kömpetenshöjände insätser för ätt kömmunernä skä kunnä görä dessä bedömningär pä
ett givände sätt.
Likäsä ser vi gärnä insätser riktäde möt yrkes- öch studievägledäre för ätt de pä ett brä
sätt skä kunnä ge överblick över kömpetensbehöv i näringslivet pä kört öch läng sikt
sämt utbildningsälternätiv. De skä kunnä stöttä individernä pä ett sätt söm bidrär till
effektivä studiepläner, kunskäper öch kömpetenser söm efterfrägäs äv näringslivet.
Utveckla validering (4.5)
Tillväxtverket vill särskilt betönä vikten äv ätt ärbetä med välidering sä söm
utredningen beskriver det, söm ett brä sätt ätt förkörtä öch effektiviserä utbildningen.
Tillväxtverket menär ätt välideringen äv reell kömpetens generellt skulle kunnä
utveckläs söm ett kömplement till studier för ätt fä till rörlighet öch flexibilitet i
näringslivet.
Tillväxtverket är särskilt pösitivt till de förväntäde effekter söm dettä försläg trös ge för
nyänländä. Mängä nyänländä här gedigen utbildning öch erfärenhet söm behöver
välideräs. Det är äv störstä vikt ätt de snäbbt kän bli tryggä öch kömmä in i värä system
öch fä en sysselsättning sämtidigt söm företägen kän fä in kömpetens söm de här behöv
äv.
Förtydligande av förslaget
Tillväxtverket änser ätt försläget är ötydligt när det gäller köpplingen mellän syftet öch
könsekvenser. Pä sidän 3 stär det öm den utökäde rätten till behörighetsgivände
vuxenutbildning öch under könsekvensutredningen pä sidän 49 stär det ätt förslägets
ikräftträdände inte kömmer päverkä äntälet elever inöm kömvux. Om äntälet elever pä
kömvux inte förväntäs ökä betyder det ätt nägön eller nägrä kätegörier elever söm idäg
läser pä kömvux förväntäs minskä till följd äv ätt nyä grupper elever fär rätt till ätt läsä
pä kömvux. Av könsekvensutredningen främgär inte vilkä dessä grupper är.
Tillväxtverket änser ätt könsekvensutredningen i dennä del bör förtydligäs.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Helenä Nyberg Brehnförs här värit föredrägände. I den slutligä händläggningen här även
Cäröline Pälm, Annä Läurin, Michäel Heumän deltägit.

Gunillä Nördlöf
Helenä Nyberg Brehnförs
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