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Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian ”På väg – mot stärkt
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk” (U2019/02278/GV)
Sammanfattning
Nacka kommun är positiv till förslaget om sammanhållen utbildning för nyanlända som
omfattas av den så kallade utbildningsplikten eftersom det kan bidra till en effektivare
etablering för denna målgrupp. Det förutsätter dock att staten kompenserar kommunerna
för de merkostnader som kommer att uppstå om förslaget införs.
Även förslagen om informationsöverföring från Arbetsförmedlingen och att Skolverket ger
stöd till huvudmännen när det gäller bland annat framtagande av utbildningsplan ställer sig
Nacka kommun positiv till.
Nacka kommun ställer sig också positiv till bedömningen att den nationella uppföljningen
med statistik och hur huvudmannen följs upp stärks eftersom det skulle förbättra
kommunens möjligheter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet avseende
vuxenutbildningen.

Nacka kommuns synpunkter på promemorians förslag och
bedömningar
Nedan anför Nacka kommun synpunkter över de olika förslagen och bedömningarna i
promemorian.
5.5 och 5.6 Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända vuxna om minst 23
timmars undervisning
Nacka kommun ser positivt på förslaget om sammanhållen utbildning eftersom det bidrar
till att rätt utbildningsinsatser kan läggas in tidigare under etableringsperioden. Det är också
positivt att det regleras så att det, förutom 15 timmar svenska för invandrare (sfi) i veckan,
även ska ingå 8 timmar andra kurser på grundläggande och/eller gymnasial nivå inom
komvux i utbildningen.
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Utredningen konstaterar att kommunerna kommer att få ökade kostnader om förslaget om
sammanhållen utbildning genomförs, bland annat för språkstödd undervisning, tolk vid
kartläggning och uppföljning, mer planeringstid och samarbete mellan olika funktioner i
verksamheten och för att utveckla integrerade arbetssätt. Om förslaget om sammanhållen
utbildning genomförs förutsätter det att staten kompenserar kommunerna för de
merkostnader som uppstår.
5.6.1 En plan för den sammanhållna utbildningen
Nacka kommun är positiv till förslaget att en utbildningsplan ska tas fram för att kartlägga
det samlade behov som målgruppen har. En kartläggning av målgruppens utbildningsbehov
bidrar till en mer effektiv etablering genom att det är möjligt att ta fram lämpliga
utbildningar.
5.7 Informationsöverföring från Arbetsförmedlingen till kommuner
Nacka kommun ställer sig bakom förslaget att Arbetsförmedlingen ska lämna uppgifter om
vilka individer som anvisats till etableringsprogrammet enligt 14 § förordningen om
etableringsinsatser. Detta kommer att garantera att samtliga individer som har rätt till en
sammanhållen utbildning kan få denna rätt tillgodosedd och att risken för förseningar i
insatser i etableringsprogrammet minskar.
5.8 Skolverkets stöd till huvudmän
Förslagen om att utöka Skolverkets stöd till huvudmännen för att höja kvaliteten i
utbildningen för nyanlända vuxna och för att stödja huvudmännen att fram en
utbildningsplan för sammanhållen utbildning kommer att utgöra ett viktigt stöd för
kommunerna i arbetet.
Det behövs en satsning på kompetensutveckling och fortbildning av de som redan arbetar
inom svenska för invandrare, såväl obehöriga som behöriga, för att på sikt öka andelen
legitimerade lärare. Nacka kommun är därför positiv till utredningens förslag att det görs en
kartläggning av behovet av kompetensutveckling och stöd inom vuxenutbildningen när det
gäller nyanländas lärande.
5.10 Stöd och andra insatser för individanpassning
Nacka kommun ser ett ökat behov av utökad studiehandledning inom framför allt svenska
för invandrare och på grundläggande nivå inom den kommunala vuxenutbildningen och
stödjer därför utredningens bedömning att omfattningen av studiehandledningen som
erbjuds komvuxelever undersöks.
5.11 Kompetensutveckling för lärare
En satsning på kompetensutveckling och fortbildning av de lärare som redan arbetar inom
svenska för invandrare, såväl obehöriga som behöriga, för att på sikt öka andelen
legitimerade lärare är välbehövlig. Nacka kommun delar därför utredningens bedömning att
en kartläggning av kompetensen inom komvux behöver göras.
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5.12 Statistik och uppföljning
Nacka kommun välkomnar bedömningen om att förtydliga den nationella uppföljningen
gällande såväl statistik som hur huvudmannen följs upp och ser ett stort behov av att detta
utvecklas så snart som möjligt.
Eftersom det i dagsläget finns otydligheter kring hur sfi ska rapporteras och kommuner
rapporterar på olika sätt är det inte möjligt att få fram jämförbara siffror på till exempel
genomströmningstid eller kostnad för sfi. Detta underlag är viktigt för kommunens
systematiska kvalitetsarbete på såväl kort som lång sikt.
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