
Sida 
35(45) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-10-18 

Utbildningsnämnden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 111 Dnr 2019-000347 
 
 

Svar på remiss av KLIVA:s delbetänkande På väg - mot 
stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 
med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV) 

 
Beslut 
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande: 
Utbildningsnämnden delar utredningens bedömning att förutsättningarna för 
ledning och kvalitetsutveckling av verksamheterna är svårhanterliga 
eftersom det finns en stor variation i förväntningar och flera olika 
intressenter. Variationer i huvudmännens förutsättningar och kvalitet är ett 
problem utifrån likvärdighet. 
Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det angeläget att det finns en 
balans mellan utbildning och genomförande av utbildning och de 
arbetsmarknadspolitiska kraven på heltidsaktiviteter och förberedelser för 
arbetslivet. Den generellt sett bristande matchningen mellan utbildningar och 
arbetsmarknadens behov är ett problem som behöver adresseras. Nyanlända 
behövs på arbetsmarknaden för att möta behoven av arbetskraft. 
De åtgärder som utredningen föreslås bedöms av Utbildningsnämnden som 
relevanta för utvecklingen av SFI och kombination med annan utbildning. 
Utredningen föreslår ett antal åtgärder för att stärka verksamheten. Förslagen 
avser att stärka kvalitet och likvärdighet för alla som studerar på SFI 
Utbildningsnämnden har inga invändningar mot att förslagen utformas så att 
de kan fungera för större målgrupper. 
Inför förslag och bedömningar konstaterar utredningen att det finns ett antal 
utmaningar som kommunerna ska hantera när utbildning ska erbjudas. 
Utbildningsnämnden instämmer i att utmaningarna finns och påverkar 
utvecklingen av verksamheterna. För Utbildningsnämnden är det särskilt 
angeläget att lyfta fram de stora variationerna i kommuners storlek och de 
utmaningar som följer med stora avstånd. En stor utmaning är också att 
variationer i antal deltagare kan ske väldigt snabbt och utan att kommunerna 
förvarnats och kan agera. 
Utbildningsnämnden delar också utredningens bedömning att det finns starka 
motiv för att göra ytterligare analyser av förutsättningar och verksamheterna 
för att kunna ge en relevant beskrivning av SFI i kombination med annan 
vuxenutbildning. 
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Utbildningsnämnden ser inte ett behov av justeringar i vuxenutbildningens 
regelverk för att skapa förutsättningar för en individanpassad utbildning av 
god kvalitet. Det är rimligt att beslutade reformer tar tid att implementera. 
Utredningen noterar också att kommunerna hanterat stora 
förändringsprocesser i vuxenutbildningen de senaste åren. Det är helt rimligt 
att utredningens förslag i första hand är inriktade på att få tidigare beslutade 
reformer att fungera. 

 
Förslagen med kommentarer 
En sammanhållen utbildning ska införas för de nyanlända som omfattas av 
s.k. utbildningsplikt. Syftet med utbildningen är att de nyanlända vuxna som 
omfattas av bestämmelserna ska ges en sammanhållen utbildning med 
tyngdpunkt i det svenska språket, för vidareutbildning eller etablering på 
arbetsmarknaden. 

Utbildningsnämndens uppfattning är att det ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv är rimligt att de individer som omfattas av 
utbildningsplikt får en sammanhållen utbildning. 

 

Den sammanhållna utbildningen ska omfatta minst 23 timmar garanterad 
undervisningstid i veckan. 
Utbildningsnämnden anser att det är rimligt att öka utbildningstiden till 
minst 23 timmar per vecka och förutsätter att huvudmännen kompenseras 
ekonomiskt för en högre ambitionsnivå. 

 

Huvudmannen ska besluta om en plan för den sammanhållna utbildningen. 
Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, 
huvudsakliga innehåll, längd och organisering. 
Utbildningsnämndens bedömning är att en genomarbetad utbildningsplan är 
av stort värde för individer som omfattas av utbildningsplikt. 

 

Arbetsförmedlingen ska till kommuner lämna uppgifter om vilka individer 
som omfattas av s.k. utbildningsplikt. 
Utbildningsnämnden anser att det är en självklarhet att Arbetsförmedlingen 
ska lämna uppgifter till huvudmännen om vilka individer som omfattas av 
utbildningsplikt. 

 

Skolverkets regeringsuppdrag om riktat stöd för att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända elever ska från och med 2020 i ökad grad användas 
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för att höja kvaliteten i utbildning för nyanlända vuxna. Skolverket ska 
genom olika informationsinsatser ge huvudmännen stöd i arbetet med att ta 
fram en utbildningsplan för sammanhållen utbildning. Skolverket ska 
kartlägga vuxenutbildningens behov av stöd och kompetensutveckling när 
det gäller nyanländas lärande. Skolverket ska även se över hur Skolverkets 
befintliga material om nyanländas lärande kan anpassas och kompletteras för 
att möta nyanlända vuxnas lärande. 
Utbildningsnämnden delar utredningens uppfattning att huvudmännen ska 
kunna förvänta sig ett ökat stöd från Skolverket för att kunna genomföra 
tidigare beslutade reformer och de förslag som presenteras i promemorian. 

 

Övriga bedömningar 
Utbildningsnämnden avstår från att lämna specifika synpunkter på de 
bedömningar som presenteras i promemorian. 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lycksele kommun har givits möjlighet att yttrande sig angående KLIVAS: 
delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för 
elever med svenska som andraspråk. 
Utredningens syfte är att analysera förutsättningarna för att SFI-elever ska 
kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov 
och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom SFI och 
underlätta övergången till och kombinationer med andra vuxenutbildningar. 
Promemorian är en delredovisning från utredningen Stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, KLIVA 
och avser i huvudsak åtgärder för nyanlända som omsattas av s.k. 
utbildningsplikt. 
En viktig utgångspunkt för utredningens arbete har varit ambitionen att 
förena genomförande av utbildning med arbetsmarknadspolitiska krav på 
heltidsaktiviteter. Även om målet för de flesta eleverna är att stärka sin 
ställning i arbetslivet bör inte vuxenutbildningen reduceras till ett 
arbetsmarknadspolitiskt verktyg anser utredningen. 
En central formulering i styrdokumenten för Komvux säger att eleven ska 
kunna ”tillgodogöra sig undervisningen”. Utredningen betonar att detta inte 
enbart innebär ett ansvar på eleven. Huvudmannen har ett stort ansvar för att 
utforma undervisningen så att den möter elevernas behov och 
förutsättningar. 
Ledningen och ansvarsfördelningen av verksamheten uppfattas som otydlig 
och komplicerad i och med att det finns många intressenter och 
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förväntningar på SFI och Komvux. Detta bedöms försvåra det systematiska 
kvalitetsarbetet och implementeringen av reformer. Förändringar i 
styrdokumentens innehåll har inte slagit igenom i alla delar och i alla 
verksamheter. 
Utredningen konstaterar att det finns stora variationer i kommunerna 
avseende förutsättningar och genomförande av uppdragen. Gällande 
implementeringen av reformer från 2016 som bland annat syftade till ökad 
individanpassning, bättre möjligheter att kombinera studier, arbete och 
praktik och förbättrad tillgänglighet saknas ännu förutsättningar för att 
bedöma effekterna av förändringarna. Små kommuner har generellt svårt att 
erbjuda ett individanpassat utbud men det finns exempel på att regional 
samordning och fjärrundervisning bidrar till en breddning av och 
individanpassning av utbudet. 
Utredningen bedömer att andra individer i kommunerna kan ha motsvarande 
behov och därmed gynnas av en sammanhållen utbildning men föreslår 
ingen reglering av rätten till utbildningen för dessa. 

 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2019-10-04 § 95 
Utbildningsnämnden 2019-09-12 § 87 
Remiss KLIVA:s delbetänkande På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet 
inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U2019/02278/GV) 

 
 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet 
Skolchef för- och grundskola 


	Beslut
	Beslut
	Förslagen med kommentarer
	Förslagen med kommentarer
	Övriga bedömningar
	Övriga bedömningar
	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till
	Beslutet skickas till


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e0064002000640065006e0020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000650074007400200050004400460064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b0061006c006c0020007000750062006c0069006300650072006100730020007000e5002000770065006200620065006e002e00200049006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006200650076006100720061007200200061006e0070006100730073006e0069006e0067006100720020006600f60072002000740069006c006c006700e4006e0067006c0069006700680065007400200073006f006d00200067006a006f007200740073002000690020006f0072006900670069006e0061006c0064006f006b0075006d0065006e007400650074002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


