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Sammanfattning 
Botkyrka kommun delar i stora drag utredningens innehållsmässiga förslag 
och bedömningar, men vill lämna synpunkter gällande förslaget om ett så 
kallat kommunalt språkansvar (KSA). Det kommunala språkansvaret är 
tänkt att vara ett stöd för kommunernas långsiktiga planering och skärpa 
befintliga krav på kommunernas arbete med att söka upp, motivera och 
stödja individer att påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen.   
 
Därutöver anser Botkyrka kommun att det för övriga förslag är svårt att 
bedöma kostnadsmässiga konsekvenser gällande eventuella behov av 
utökade resurser för verksamheter. 
 
 

Botkyrka kommuns synpunkter 
Botkyrka kommuns yttrande behandlar det avsnitt i betänkandet som berör 
kommunens roll och uppgifter inom området kommunalt språkansvar 
(KSA). 
 
Avsnitt 6 KSA – ett kommunalt språkansvar 
Botkyrka kommun ställer sig tveksam till betänkandets förslag om att införa 
ett så kallat kommunalt språkansvar (KSA) som ska vara ett stöd för 
kommunernas långsiktiga planering och skärpa befintliga krav på 
kommunernas arbete med att söka upp, motivera och stödja individer att 
påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen.  
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Botkyrka kommun befarar att förslaget om att varje kommun ska ha en 
KSA-funktion och de medföljande kraven på nya kommunala uppgifter, 
riskerar att öka de administrativa kostnaderna utan att medföra de 
kvalitetsökningar för individen som är syftet med förslaget. 
 
Utredningens förslag om införandet av en begränsad tid om 4 år att studera 
sfi, bör inte införas förrän det kan kombineras med bättre möjligheter till 
studiefinansiering för individen (till exempel förlängd etablering eller 
förlängt studiestartsstöd). Införandet av tidsgräns behöver göras med stor 
försiktighet, eftersom en tidsgräns istället kan bli praxis för hur lång tid sfi-
studier tar. En förlängd studietid kan medföra ökade kostnader för 
kommunen både för utökad undervisning, ökad flexibilitet och 
försörjningsstöd. 
 
Avsnitt 12 Konsekvenser 
Botkyrka kommun ställer sig tveksam till utredningens bedömning att 
införandet av kommunalt språkansvar på sikt medför lägre kostnader som 
motsvarar kostnaderna för att införa det kommunala språkansvaret. 
Utredningens förslag om finansiering under tre års uppbyggande av 
kommunalt språkansvar är därför inte tillräckligt för att finansiera 
kommunens utökade uppdrag.  
 
Eftersom den treåriga finansieringen dessutom bygger på omfördelning av 
medel, från riktade skolsatsningar avseende områden med socialekonomiska 
utmaningar för ökad likvärdighet och kvalitet till kommunens 
vuxenutbildning, riskerar kommunerna ökat ansvar utan ekonomisk 
täckning.  
 
 
 
 
För Botkyrka kommun 
 
 
 
Ing-Marie Viklund 
Ordförande  
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 
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