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På väg  

– mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för fler elever 

med svenska som andraspråk 

Sammanfattning 
Den s.k. utbildningsplikten är en del av en ny reglering som bara gällt en kortare tid. Den aktuella 

målgruppen omfattas emellertid även sedan tidigare av långtgående rättigheter till studier på sfi och 

grundläggande vuxenutbildning eftersom de saknar de kunskaper som  ska uppnås där. Utredningens 

förslag syftar till att konkretisera hur utbildningen för denna målgrupp ska utformas. Förslagen 

innebär dock ingen ändrad målgrupp, något ändrat innehåll eller ändrad ansvarsfördelning i 

jämförelse med vad som i dag gäller för de som omfattas av utbildningsplikten.  

Däremot kan ett framgångsrikt genomförande av förslagen kräva att utbildningen organiseras på ett 

annat sätt än vad som faktiskt görs idag. Förslagen om garanterad undervisningstid och plan för 

utbildningen är sådana exempel. De kurser som är aktuella att läsa inom ramen för en sammanhållen 

utbildning ska i grunden vara anpassade till målgruppen och målgruppsanpassningen kan förstärkas i 

kommunens planering av genomförandet, båda vad gäller nationella kurser och orienteringskurser. 

Denna anpassning kan komma att kräva organisatoriska omställningar av vuxenutbildningen.  

I detta bedömer utredningen att en översyn av hur den statliga schablonersättningen för 

flyktingmottagande hanteras och fördelas bör genomföras. Detta främst med fokus på kommunens 

ansvar för utbildningen i sfi och annan utbildning i komvux för nyanlända vilket blir ett led i att 

säkerställa att medelstilldelningen är adekvat. 

Östhammars kommun ställer sig överlag positiv till utredningen och utredningens förslag. Samtidigt 

finns det några förslag som ökar kostnaderna och innebär stora organisatoriska svårigheter för 

kommunen. Östhammars kommun välkomnar en höjning av schablonersättningen men ser samtidigt 

en fara i att de ökade kostnaderna, som förslagen innebär, inte kompenseras fullt ut utan vältras 

över på kommunerna. 
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Innehåll i utredningen som bör lyftas fram 

Utbildningsplikt 

Andelen individer i etableringsprogrammet som omfattas av utbildningsplikt ökar och var i april 2019 

ca 45% av samtliga deltagare (nationellt).  

Detta är en samhällstrend som idag nödvändiggör en ny syn på vuxenutbildningen som kommer att 

utbilda en ny och växande kategori av elever. Sedan etableringsreformen 2010 har kommunerna 

endast haft kravet på sig att erbjuda sfi och samhällsorientering till de nyanlända tidigt i 

etableringsprogrammet och övriga aktiviteter har varit Arbetsförmedlingens ansvar. Genom 

utbildningspliktens hastiga införande utmanas dock kommunernas organisation och kompetens när 

det gäller att möta nyanlända kortutbildade i ökad omfattning och även i ämnen som man tidigare 

inte erbjudit de nyanlända förrän individen kunnat göra sig förstådd på svenska.  

Östhammars kommun menar att förslaget innebär en stor organisatorisk utmaning som också 

innebär ökade kostnader för kommunen. 

Arbetsförmedlingens informationsansvar 

Av 28 kap. 12 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) följer att stark sekretess med så kallat 

omvänt skaderekvisit gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden i ärenden om 

etableringsinsatser. Den föreslagna regleringen innebär att det under angivna förutsättningar 

kommer att finnas en rättslig skyldighet för Arbetsförmedlingen att lämna uppgifter till berörda 

kommuner.  

Östhammars kommun välkomnar detta förslag. 

 

Garanterad undervisningstid 

Elever som omfattas av utbildningsplikt ska garanteras en undervisningstid på 23h per vecka över en 

fyraveckorsperiod. Idag läser elever i vuxenutbildningen sfi motsvarande 15h per vecka. I och med 

förslaget ska härtill elever som omfattas av studieplikt läsa ytterligare 8h per vecka.  

Dessa studier ska förutom svenska för invandrare innehålla orienteringskurser, samt kurser på 

grundläggande och gymnasial nivå utifrån elevens behov.  

Eftersom efterfrågan på kurser på grundläggande nivå varit liten har det inte varit nödvändigt med 

ett brett utbud. Genom utbildningspliktens hastiga införande utmanas kommunens organisation och 

kompetens när det gäller att möta nyanlända kortutbildade i ökad omfattning och även i ämnen som 

man inte tidigare erbjudit de nyanlända förrän individen kunnat göra sig förstådd på svenska.  

Enligt nationella antaganden kommer andelen vidarebosättningar, även kallade kvot-flyktingar, att 

öka under de kommande åren. Detta är en kategori människor som behöver mötas av ett nytt sätt 

att utbilda nyanlända med kort tidigare utbildning. Här kommer sfi i kombination med 

yrkesutbildning att spela en stor roll, samt förmågan att organisera väl fungerande 

orienteringskurser.  

För att förslaget ska fungera på det sätt som utredningen avsett menar Östhammars kommun att det 

med stor sannolikhet kommer att krävas anpassningar av undervisningen som medför ett nytt 

åtagande och är kostnadsdrivande.  
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Utbildningsplan 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning är ett förslag som innebär ett nytt krav av planeringen 

på huvudmannanivå. Initialt krävs det en insats för att arbeta fram utbildningsplanen som på 

huvudmannanivå ska fastställa den sammanhållna utbildningens syfte, innehåll, organisation och 

längd. Upprättande av utbildningsplanen kräver en målgruppsanalys för att fastställa vilket utbud 

som är lämpligt och ett samråd med olika aktörer om vad som i övrigt kan ingå i utbildningen.  

Förslaget om krav på utbildningsplan för sammanhållen utbildning innebär en författningsreglerad 

skyldighet för kommuner som inte finns idag och kan därför i viss mån anses begränsa den 

kommunala självstyrelsen.  

Östhammars kommun välkomnar detta förslag. 

 

Bedömning om stöd och andra insatser för individanpassning 

Utredningen bedömer att kurator och specialpedagog bör prioriteras när huvudmannen fattar beslut 

om resurser i sammanhållen utbildning, utbildningsplikt. Idag är en egen elevhälsa inte obligatorisk 

för vuxenutbildningen och det innebär att utredningen föreslår en åtgärd som tillskjuter 

verksamheten utvidgade personalkategorier och en ökad personalkostnad.  

Östhammars kommun menar att förslaget innebär en stor organisatorisk utmaning som också 

innebär ökade personalkostnader för kommunen. 

 

Utökad schablonersättning 

Från och med 2018 har schablonersättningen utökats och i förordningen (2010:1122) om statlig 

ersättning för insatser för vissa utlänningar regleras kostnader för sådan kommunal vuxenutbildning 

som särskilt anpassats för utlänningar som omfattas av 14§ förordningen (2017:820), det vill säga 

etableringsprogrammet.  

Sedan 1 januari 2018 höjdes schablonersättningen med 4 800 kr per individ och sedan 2019 med 

ytterligare 6 600 kr per individ. Det innebär sammantaget och med anledning av utbildningsplikten 

en höjning av schablonersättningen till kommunen med 11 400 kr per individ.  

Hela schablonbeloppet är på motsvarande 142 600 kr per individ för 2019.  

Utredningen redovisar kostnaden för elever som omfattas av utbildningsplikt utifrån 

enkätundersökningar i 10 kommuner. Den undersökningen visar att kostnaden för en elev som 

omfattas av utbildningsplikt varierar från 135 200 kr per år till 65 300 kr per år.  

Östhammars kommun välkomnar en höjning av schablonersättningen och efterfrågar en tydligare 

styrning samt spårbarhet av dessa medel och att bidraget i stor omfattning riktas direkt till 

vuxenutbildningen. Östhammars kommun anser att det är av yttersta vikt att förslagen i utredningen 

finansieras fullt ut och att inga ytterligare kostnader vältras över på kommunerna. 
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