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Beslut - Svar på motion från (M) om dispens för studenter under
20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om
dispens för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås
föreslagit att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
bevilja undantag från åldersregeln när det gäller vuxenutbildningar för
studenter som behöver komplettera sina betyg som en följd av pandemin.
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021 § 247 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med remissvar.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med följande
synpunkter.
Utifrån rådande regelverk kring behörighet och antagning till komvux på
gymnasial nivå så har elever under 20 år rätt att studera i vuxenutbildningen,
se nedan (källa Skolverket):
Behörighet och rätt till utbildning
Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I
så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:
* Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i
gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
* Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga
förhållanden.
Vad innebär slutförd utbildning på ett nationellt program om man är yngre
än 20 år och vill läsa på komvux på gymnasial nivå? Enligt Skolverkets
bedömning är en sökande med studiebevis eller gymnasieexamen att bedöma
som om den slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Då kan man vara behörig till komvux på gymnasial nivå även om
man inte fyllt 20 år.
Skolverkets bedömning grundar sig i att eleven får ett examensbevis eller ett
studiebevis när hen har avslutat ett nationellt program. Bedömningen
grundar sig också i förarbetena till bestämmelserna.
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Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder ytterligare åtgärd
mot bakgrund av att elever under 20 år enligt regelverket redan har rätt att
läsa vuxenutbildning i Västerås.
Kopia till
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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Kommunstyrelsen
Anna Björkman
Epost: anna.bjorkman@vasteras.se
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Svar på Motion från (M) om dispens för studenter under 20 år att
kunna läsa vuxenutbildning i Västerås
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken Motion från (M) om
dispens för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås
föreslagit att ge utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
bevilja undantag från åldersregeln när det gäller vuxenutbildningar för
studenter som behöver komplettera sina betyg som en följd av
pandemin.
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2021 § 247 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med remissvar.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har inkommit med följande
synpunkter.
Utifrån rådande regelverk kring behörighet och antagning till komvux på
gymnasial nivå så har elever under 20 år rätt att studera i vuxenutbildningen,
se nedan (källa Skolverket):
Behörighet och rätt till utbildning
Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I
så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:
•

Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i
gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.

•

Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga
förhållanden.

Vad innebär slutförd utbildning på ett nationellt program om man är yngre
än 20 år och vill läsa på komvux på gymnasial nivå? Enligt Skolverkets
bedömning är en sökande med studiebevis eller gymnasieexamen att bedöma
som om den slutfört en utbildning på ett nationellt program i
gymnasieskolan. Då kan man vara behörig till komvux på gymnasial nivå
även om man inte fyllt 20 år.
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Skolverkets bedömning grundar sig i att eleven får ett examensbevis eller ett
studiebevis när hen har avslutat ett nationellt program. Bedömningen
grundar sig också i förarbetena till bestämmelserna.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen inte föranleder ytterligare åtgärd
mot bakgrund av att elever under 20 år enligt regelverket redan har rätt att
läsa vuxenutbildning i Västerås.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget medför ingen ekonomisk effekt.
Hållbar utveckling
Att ha en utbildning som kan leda till ett arbete är en förutsättning för
inkludering i samhället. Det är också en friskfaktor för individers hälsostatus.
Därav är det viktigt att utbildning är tillgänglig för alla på jämlika villkor,
det är en del av de globala målen i Agenda 2030 och devisen Ingen ska
lämnas utanför vilka ska verka för en hållbar utveckling.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör strategisk
samhällsutveckling
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om dispens
för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i
Västerås
Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnder antar barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat 2021-07-12, som sitt
eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Moderaterna om dispens för
studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås till
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Motionen är
undertecknad av Elisabeth Unell (M) och i motionen föreslås att utbildningoch arbetsmarknadsnämnden ska ges i uppdrag att bevilja undantag från
åldersregeln när det gäller vuxenutbildningar för studenter som behöver
komplettera sina betyg som en följd av pandemin.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2021.
Yrkanden
Carin Lidman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag
till beslut med bifall från ordföranden själv, och att utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar enligt det.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Lina Walin
Epost: lina.walin@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) om dispens
för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i
Västerås
Utifrån rådande regelverk kring behörighet och antagning till Komvux på
gymnasial nivå så har elever under 20 år rätt att studera i vuxenutbildningen,
se nedan (källa Skolverket):
Behörighet och rätt till utbildning
Man kan vara behörig att läsa på komvux även om man är yngre än 20 år. I
så fall måste man uppfylla något av dessa kriterier:
•
•

Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i
gymnasieskolan eller någon likvärdig utbildning.
Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga
förhållanden.

Vad innebär slutförd utbildning på ett nationellt program om man är yngre
än 20 år och vill läsa på komvux på gymnasial nivå?
Enligt Skolverkets bedömning är en sökande med studiebevis eller
gymnasieexamen att bedöma som om den slutfört en utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan. Då kan man vara behörig till komvux
på gymnasial nivå även om man inte fyllt 20 år. Skolverkets bedömning
grundar sig i att eleven får ett examensbevis eller ett studiebevis när hen har
avslutat ett nationellt program. Bedömningen grundar sig också i förarbetena
till bestämmelserna.

Motion om dispens för studenter under 20 år att kunna läsa vuxenutbildning i Västerås
Under pandemin har många elever på gymnasiet enbart haft undervisning på distans. Hur
detta har fungerat är mycket olika för olika elever. För vissa har det passat utmärkt medan det
för andra har varit svårare att lyckas i skolan. För en del elever som haft distansundervisning
under pandemin har det inneburit svårigheter att nå de resultat som behövs för att komma in
på högskolor och universitet. Något som för dessa studenter, ett vanligt år, inte hade varit ett
problem. Det innebär att studenter kan ha behov av att läsa upp eller läsa in kurser för att
kunna studera vidare av just denna anledning, att vi har en pandemi som pågått under lång tid.
Idag gäller dessa kriterier för att få söka till gymnasial vuxenutbildning, hämtat från
skolverkets hemsida:
”Vuxna är behöriga att delta i Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år de
fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier:
•
•
•

De är bosatta i Sverige.
De har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder.
De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Man kan vara behörig att läsa på Komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man
uppfylla något av dessa kriterier:
•
•

Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan
eller någon likvärdig utbildning.
Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.”

Det innebär att man är behörig till utbildningar för vuxna från och med 1 juli det år
man fyller 20 år. De flesta som tar studentexamen är yngre och kan då få vänta för att
kunna läsa upp sina betyg. I vanliga fall kan detta vara helt rätt men under en pandemi
kan studenter drabbas oförskyllt. Detta går att lösa på ett enkelt sätt genom att bevilja
undantag från åldersregeln för studenter som behöver komplettera sina betyg och tar
studenten 2021.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att ge utbildning- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att bevilja undantag från
åldersregeln när det gäller vuxenutbildningar för studenter som behöver komplettera
sina betyg som en följd av pandemin.
Elisabeth Unell (M)

