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§ 81 Dnr 2022-00111 615 

Yttrande - Remiss av betänkandet En modell för att 

mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17) 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna följande remissvar över 

betänkandet "En modell för att mäta och belöna progression inom SFI 

(SOU 2022:17)": 

 

Kalix kommun instämmer till stor del med det som utredningen kommit 

fram till gällande progressionstest, ansvaret över genomförandet av det, 

hur man mäter progression och utformningen av ersättning till 

utbildningsanordnare. 

  

Utredningens förslag om nytt bedömningsinstrument (6:3)  

Instämmer delvis avseende utredningens förslag om nytt 

bedömningsinstrument. Instämmer helt med att det föreslagna 

bedömningsinstrumentet med dess två komponenter: progressionstest 

och lärverktyg, skulle kunna användas inom flera olika områden inom sfi. 

Dels för att få underlag till att utveckla/förbättra undervisningen inom sfi 

och synliggöra elevers progression för både elever själva och för 

verksamheten, dels som ett verktyg, som kunde användas i 

undervisningen. Det Kalix kommun är tveksam till är kostnaderna kring 

att ta fram instrumentet med ändamålsenligt innehåll och 

upprätthållandet av funktionen framledes. Dessutom är Kalix kommun 

tveksam till hur målgruppen kan motiveras att göra två liknande prov 

med kort tid emellan. Precis som utredningen påvisar, finns en risk för 

provtrötthet, vilket kan påverka provresultaten i negativ riktning. 

 

Utredningens förslag om att huvudmannen ansvarar för 

genomförandet av progressionstest (7.3) 

Instämmer helt. Kalix kommun anser det är bra att huvudmannen har 

ansvaret för genomförandet och att lärare beslutar över tidpunkten med 

tanke på hur heterogena sfi-grupperna är och den stora variationen i 

studietakten inom denna målgrupp. 

 

Utredningens förslag på mått av progression (10.2.1) 

Instämmer helt med resonemanget i utredningen/förslaget. 

 

Utredningens förslag om utformning av ersättningen (11.2) 

Kalix kommun har inga synpunkter kring detta förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utredningen från utbildningsdepartementet om SFI-peng till 

utbildningsanordnare redovisar i betänkandet uppdraget att föreslå hur 

en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning i 

svenska för invandrare (SFI kan utformas baserat på uppnådda 

språkresultat. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-09-07 § 71. 

Remissvar  från vuxenutbildningen SFI-pengautredning. 

Remissmissiv av SGI-pengautredningen. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Utbildningsdepartementet 
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