Motion: Skärpt tillsyn av vuxenutbildningen i Linköping
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, men också till människors frihet att själva forma sina liv. I
ett land där vi främst konkurrerar med vår kunskap och kompetens, snarare än låga löner, är
vuxenutbildningen en avgörande framgångsfaktor. Många sadlar om och byter yrkesbana mitt i livet,
andra kommer till Sverige mitt i livet och behöver en utbildning för att ta sig in på svensk
arbetsmarknad. Att vuxenutbildningen fungerar effektivt är viktigt för att minska arbetslöshet och råda
bot på kompetensbrist. Samtidigt är det avgörande att de stora samhälleliga resurser som satsas på
vuxenutbildningen faktiskt används till det som de var avsedda.
Idag finns flera allvarliga problem med vuxenutbildningen i Linköpings kommun. Lärare med
bakgrund hos privata utbildningsanordnare vittnar om bristande kvalitet i utbildningen hos flera av de
aktörer som arbetar på uppdrag av kommunen. Bristerna är så pass allvarliga att det finns anledning att
misstänka att ett antal privata aktörer sänkt kraven till en orimligt låg nivå för att så många elever som
möjligt ska bli godkända och därmed ge möjlighet till ersättning från kommunen. Följden blir
utexaminerade elever med alldeles för låga kunskaper, inte minst i svenska. Något både arbetsgivare
och fackliga organisationer vittnar om.
Det är mycket som tyder på att det inom systemet med auktorisation av privata utförare finns stora
skillnader i kvalitet, där vissa privata utförare inte lever upp till en godtagbar standard. I första hand
drabbas de studerande som inte får den utbildning de hoppats på. Till syvende och sist innebär det
också att kommunen riskerar betala dyrt för undermåliga utbildningar.
Det är tydligt att kvalitetsuppföljningen av kommunens vuxenutbildning inte fungerar som den ska,
och att följderna är allvarliga. Vi vill se en ändring på det. Ett första steg är att sätta på plats en
uppföljning av kvaliteten värd namnet, för att säkerställa att alla utbildningsanordnare följer ingångna
avtal och håller vad de lovat. Ett andra steg är att utreda om kvaliteten och ekonomin i verksamheten
kan förbättras genom att delar av verksamheten återtogs i kommunal regi.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att
Bildningsnämnden uppdras att vidta kraftfulla åtgärder för förstärkt uppföljning
av resultaten i vuxenutbildningen i Linköpings kommun.
Att

Bildningsnämnden uppdras vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att elever
som genomgått SFI och språkkurser inom vuxenutbildningen lever upp till
kursernas kunskapskrav och arbetsmarknadens krav på språkkompetens.

Att

Bildningsnämnden uppdras att utreda potentiella vinster i kvalitet och ekonomi
av att bedriva en större andel av vuxenutbildningen i kommunal regi.
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