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Remissvar ”Samverkande krafter -för stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som 
andraspråk” (SOU 2020:66) med Dnr U2020 / 06271 
Sammanfattning 
Årjängs kommun har blivit erbjudna att svara på en remiss från 
Utbildningsdepartementet rörande samverkande krafter – för stärkt kvalitet 
och likvärdighet inom Komvux för elever med svenska som andraspåk.  

KLIVA-utredningen redovisar i detta betänkande uppdraget att utreda 
behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska 
för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning inom 
kommunal vuxenutbildning. 

Remissinstansens synpunkter 
Utredningen föreslår bland annat: 

• Stödmaterial för stärkt beställarkompetens inom upphandling samt 
allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete inom komvux. 

• Förstärkta granskningar av sfi-verksamheter på anordnarnivå samt av 
kvalitetsarbetet inom sfi. 

• Förbättrad statistik om bland annat studieresultat och kostnader. 
• Ett så kallat kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna och 

skärpa befintliga krav på deras arbete med att söka upp, motivera och 
stödja individer att påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen. 

• Tidsbegränsad sfi-utbildning (4 år med möjlighet till individuell 
förlängning) och fastställda kurstider. 

• Ändamålsenliga individuella studieplaner och progressionsplanering. 
• Obligatorisk kartläggning av litteraciteter samt bedömningsmaterial 

för undervisningen: Bygga svenska vux. 
• Reglering av distansundervisning inom sfi. 
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• Olika former av kompetensutvecklingsinsatser specifikt för sfi och 
övriga komvux. 

• En plan för ökade behörighetskrav för lärare i sfi. 
• Profilering mot vuxenutbildning av högskolekurser i svenska som 

andraspråk. 
• Forskarskola och medel för praktiknära ämnesdidaktisk forskning om 

vuxnas lärande av och på svenska som andraspråk inom komvux. 
 
Årjängs kommun ställer sig positiva till utredningen som är genomtänkt och 
bygger på förutsättningar som för närvarande gäller inom ramen för 
vuxenutbildningen.  
Men har synpunkter på förslag till lag om ändring i skollagen: 
Skollagen 20 kap. 29§ ”lämpliga individuella insatser” kan bli svårt att 

tolka. Det finns för många aktörer som är 
inblandade i insatser när det gäller nyanlända, 
vilket skapar en svår arbetssituation för den 
kommunala vuxenutbildningen. I övrigt känns 
den första meningen för lång och komplicerat.  

Skollagen 20 kap. 31§ det behövs även ett förtydligande när det gäller 
hur många timmar som ska erbjudas på SFI. 

Skollagen 20 kap. 33a§ förtydligande behövs kring hur elevens kunskaper 
ska bedömas. 

Förslag till beslut 
Vi instämmer i huvudsak med utredarens förslag. Vi anser dock att det 
behövs ett förtydligande när det gäller Skollagen 20 kap. 29§, Skollagen 20 
kap. 31§ samt Skollagen 20 kap. 33s§. 
 
Remissen anses därmed besvarad. 
 
 

 
Ane Skoland  
Rektor  

May Bjerklund 
Verksamhetschef 
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