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     Utbildningsdepartementet 

     103 33 STOCKHOLM   

 

 

Remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som andra språk (U2019/02278/GV)  

 
Sammanfattning 
Hallsbergs kommun delar i huvudsak utredningens förslag.  Det finns förslag som innebär 
ökade kostnader. Kommunernas olika förutsättningar, personella, organisatoriska och 
ekonomiska, kan försvåra genomförandet av förslagen. Utredningens kostnadsberäkningar 
för finansiering av förslagen är inte tillräckliga vilket kan innebär en risk att ökad 
schablonersättning inte kompenserar ökade kostnader fullt ut. Nedan följer specifika 
yttrande till angivna avsnitt i delbetänkandet. 
 
Yttrande till utredningens förslag för att höja utbildningens kvalité 
 
Avsnitt 5.5 Förslag om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända vuxna  
Avsnitt 5.6 Den sammanhållna utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning 
Avsnitt 5.6.1 Det ska finnas en plan för den sammanhållna utbildningen 
 
Yttrande: 

• Det finns positiva effekter att utöka utbildningsplikten med fler utbildningstimmar 
och att den utgår i tydlighet från huvudmannens förslag om ansvar för 
utbildningsplan. 

• Den lagstadgade samhällsorienteringen för nyanlända inom Etableringsprogrammet 
bör inkluderas i kommunens utbildningsplan. 

• Den utökade utbildningstiden bör kunna ske genom valfrihet av både teoretiska och 
praktiska kurser på Komvux, samt alternativet och valet att studera SFI 23 
timmar/vecka. 

• Sammanhållen utbildning i likhet med utbildningsplikten bör också omfatta 
arbetssökande som är studiemotiverande och som deltar i arbetsmarknadspolitiskt 
program exempelvis jobb- och utvecklingsgarantin.  
 

Avsnitt 5.7 Förslag om informationsöverföring från Arbetsförmedlingen till kommuner 
 
Yttrande: 

• Hallsbergs kommun har idag ett samarbete med Arbetsförmedlingen om 
överföring av information, utifrån individuellt samtycke, om vilka nyanlända som 
deltar i Etableringsprogrammet. Utifrån Arbetsförmedlingens framtida roll ser vi 
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att informationsöverföring och uppgiftsskyldigheten skulle kunna medföra att 
samarbetet bibehålls, ökad individualitet i studieplanen och en tydlighet om vilka 
nyanlända som deltar i utbildningsplikten.  

 
Avsnitt 5.8 Förslag om Skolverkets stöd till huvudmännen 

 
Yttrande:  

• Hallsbergs kommun ser positivt på att Skolverkets uppdrag att rikta stöd för att 
stärka utbildningens kvalité för nyanlända vuxna.  

 
Yttrande till utredningens bedömningar i relation till uppdraget: 

Avsnitt 5.9 Bedömning av garanterad undervisningstid kurs A och B  
 
Yttrande: 
Hallsbergs kommun ser positivt på att den garanterade undervisningstiden för SFI i kurs A 
och B är oförändrad.  
 
Avsnitt 5.10 Bedömning om stöd och andra insatser för individanpassning 

Yttrande:  

• Hallsbergs kommun ser att studiehandledning på modersmål bör ske utifrån 
individens behov och om individuell stödinsats. 

• Förslaget om delvis obligatorisk elevhälsa bör nationellt övervägas och 
utredas ytterligare för att uppnå en nationell likvärdighet.  

Avsnitt 5.11 Bedömning av kompetensutveckling för lärare  
 
Yttrande: 

• Kompetensutveckling för lärare, oavsett utbildningsbakgrund, bör ingå i 
huvudmannens systematiska arbetsmiljöarbete/medarbetarsamtal. 

 
Avsnitt 5.12 Bedömning om statistik och uppföljning  
 
Yttrande: 

• Hallsbergs kommun ser positiv på transparanta instrument för analys och 
uppföljning som följer de nationella målen och utveckling av utbildningarna. 
Detta för att uppnå nationell likvärdighet och kvalité. 
 

 
Magnus Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Hallsbergs kommun 
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