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Regionledningskontoret TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Sebastian Glans 2022-09-13 TRN 2022-0097 

 

 

Tillväxt- och 
regionplanenämnden 

 
 
 
 
 

 
Yttrande över betänkandet En modell för att möta och 
belöna progression inom sfi, SOU 2022:17 

Regionledningskontorets förslag till beslut 

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande. 

 
1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms 

yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet En modell 

för att möta och belöna progression inom sfi, SOU 2022:17 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Sammanfattning 

Region Stockholm har genom tillväxt- och regionplanenämnden beretts 

möjlighet att yttra sig över betänkandet En modell för att mäta och belöna 

progression inom sfi, SOU 2022:17. Utredningen har haft i uppdrag att 

utreda, utforma och föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare för 

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) kan utformas 

baserat på uppnådda språkresultat (dir. 2020:138). 

 
Region Stockholm avstår från att yttra sig om utredningens förslag eftersom 

frågorna i första hand berör verksamheten i kommuner och huvudmän 

inom utbildningsväsendet (utbildningsanordnare som i utredningen tolkas 

i det här sammanhanget som såväl kommunala som externa anordnare av 

sfi, inklusive folkhögskolorna). 
 
Bakgrund 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda, utforma och föreslå hur 

en ersättning till utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning 

i svenska för invandrare (sfi) kan utformas baserat på uppnådda 

språkresultat (dir. 2020:138). I utformningen av förslagen ska 

olika individers förutsättningar och erfarenheter samt andra faktorer 

som påverkar progression beaktas. Måttet på progression ska vara 
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standardiserat och oberoende i förhållande till utbildningsanordnarna. 

Syftet med ersättningen ska vara att stimulera och ge utbildningsanordnare 

stärkta incitament att verka för en större måluppfyllelse för eleverna, så att 

resultaten och genomströmningen i sfi förbättras. 

 
Utredningens förslag i korthet 

1. Progressionstest med delvis automatiserad bedömning 

Utredningen föreslår att ett nytt bedömningsinstrument utvecklas 

som kan användas som såväl progressionstest som lärverktyg. 

 
2. Bedömningscentrum 

Utredningen föreslår att ett bedömningscentrum som ansvarar för 

framtagning och utveckling av bedömningsinstrumentet inrättas vid 

lämpligt lärosäte. Utredningen förordar Stockholms universitet. 

 
3. Huvudmannen ansvarar för progressionstestet men lärare 

bestämmer när eleven ska göra testet. 

Huvudmannen för utbildningen ska ansvara för att progressionstest 

genomförs. En bestämmelse om detta ska införas i skollagen. För 

det fall kommunen har sfi-utbildningen på entreprenad så är det 

fortfarande huvudmannen som ansvarar för genomförandet av 

progressionstestet. 

 
4. Mervärdesmodell 

För att åstadkomma en legitim ersättningsmodell som följer 
direktivets andemening föreslås en mervärdesmodell. En 

mervärdesmodell skapar ett justerat kunskapsmått som mäter en 

utbildningsanordnares bidrag till språkprogressionen givet en viss 

sammansättning av elever och andra omständigheter utanför 

utbildningsanordnarens kontroll. 

 
5. Ersättningsmodell 

Ersättningen, kallad sfi-peng, föreslås betalas ut utöver befintlig 

finansiering av sfi. Utredningen föreslår att potten för den rörliga 

ersättningen ska motsvara en (1) procent av de totala kostnaderna 

för sfi-utbildning i riket. SCB ska lämna prognoser till 

Utbildningsdepartementet för de totala kostnaderna för sfi i riket. 
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Region Stockholms yttrande 

Region Stockholm avstår från att yttra sig om utredningens förslag eftersom 

frågorna i första hand berör verksamheten i kommuner och huvudmän 

inom utbildningsväsendet (utbildningsanordnare som i utredningen tolkas 

i det här sammanhanget som såväl kommunala som externa anordnare av 

sfi, inklusive folkhögskolorna). 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region 

Stockholm. 
 
 

 

Carina Lundberg Uudelepp 

Regiondirektör 

 

 
Anton Västberg 
Utvecklingsdirektör 

 
 
 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanfattning av Remiss - Betänkandet En modell för att mäta 
och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17) 

 
 

Beslutsexpediering 

1. Utbildningsdepartementet 

 
 
Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2022-09-13 
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