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Remissvar avseende SOU 2020:66 Samverkande krafter – 

för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever 

med svenska som andraspråk  

 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har beretts möjlighet 

att lämna synpunkter på KLIVA-utredningens betänkande, med förslag till 

förändringar när det gäller svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination 

med annan utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Flera av de 

myndigheter och organisationer som Duas ledamöter representerar kommer 

att yttra sig över betänkandet i särskild ordning. Delegationen vill dock 

lämna följande medskick med utgångspunkt i delegationens uppdrag: 

- En välfungerande operativ och strategisk samverkan mellan statlig 

arbetsmarknadspolitik och kommunala insatser är nödvändig nu och 

framöver. Detta avser inte minst den kommunala vuxenutbildningen, 

och i synnerhet den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen och 

sfi. 

- För att det ska vara möjligt att erbjuda effektiva kedjor och parallella 

insatser måste det finnas förutsättningar för att flexibelt nyttja både 

de statliga och kommunala insatserna. 

- Det av utredningen föreslagna kommunala språkansvaret, KSA-

funktionen, skulle kunna bidra positivt men det behövs lokala 

strukturer som möjliggör samverkan med relevanta aktörer. Dua vill i 

sammanhanget peka på de lokala överenskommelserna och den 

lokala samverkan kring nyanlända som en möjlig ram.  

- Det är av stor vikt att kunna följa upp och mäta resultaten och 

effekten av de insatser som ges parallellt och i kedjor till nyanlända. 
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Behov av samverkan mellan statlig arbetsmarknadspolitik och kommunala 

insatser 

Dua delar utredningens konstaterande att den kommunala 

vuxenutbildningen, i synnerhet den regionala yrkesinriktade 

vuxenutbildningen och sfi, har en särskild roll att spela inom ramen för 

arbetsmarknads- och integrationspolitiken. Dua vill även betona att en 

välfungerande samverkan mellan den statliga arbetsmarknadspolitiken och 

kommunernas insatser är en nödvändighet i syfte att förbättra 

kompetensförsörjningen och påskynda nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden.  

Vuxenutbildningen kan inte och bör inte bedrivas isolerat. För att öka 

deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning behövs 

samverkan med andra aktörer, dels inom ramen för den individuella 

studieplanen dels för att säkerställa att planerade insatser svarar upp mot 

faktiska kompetensförsörjningsbehov. Det måste därför som utredningen 

påtalar vara möjligt att erbjuda kedjor och parallella insatser, men det måste 

också finnas förutsättningar för att flexibelt nyttja både den statliga 

arbetsmarknadspolitiken och den kommunala verktygslådan. Detta sker 

bland annat inom de lokala jobbspåren och ska ske inom det planerade 

intensivåret för nyanlända som införs från den 15 april 2021. 

Delegationen kan se behovet av ett kommunalt språkansvar, en KSA-

funktion, med syfte att samordna arbetet med att erbjuda lämpliga insatser 

för att säkerställa att nyanlända uppnår kunskapsmålen i sfi. Funktionen 

skulle kunna integreras i den lokala samverkan kring nyanlända och beskrivas 

inom ramen för de lokala överenskommelser som finns mellan kommunen 

och Arbetsförmedlingen. Därigenom kan även samverkan med arbetsgivare 

underlättas, till exempel i planering och genomförande av lokala jobbspår.  

Sedan 2018 har Arbetsförmedlingen och kommunerna utvecklat lokala 

jobbspår inom ramen för lokala överenskommelser. Lokala jobbspår är ett 

fördjupat samarbete mellan arbetsgivare, kommun och Arbetsförmedlingen 

som ska leda till jobb. Utifrån arbetsgivarens behov av kompetens formas ett 

lokalt jobbspår med definierade kedjor av insatser till individer som ges i 

samverkan med arbetsgivaren. Arbetsgivaren deltar i urvalet av deltagare, 

utformningen av och innehållet i det lokala jobbspåret. Insatserna i det lokala 

jobbspåret ska kunna anpassas till arbetsgivens behov och individuella 

förutsättningar och leda till arbete för deltagarna. Detta kräver att både de 
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statliga och kommunala insatserna är av hög kvalitet och att sfi kan 

kombineras med såväl komvux som arbetsmarknadsutbildning samt andra 

insatser i ett lokalt jobbspår.  

Behov av uppföljning och utvärdering 

Utredningen anser att Arbetsförmedlingen, Skolverket och Sveriges 

kommuner och regioner ur ett individperspektiv ska följa upp de insatser de 

utrikes födda tar del av. Dua instämmer i att ett sådant behov finns och att 

även lokala jobbspår, snabbspår, det kommande intensivåret samt andra 

former för sammanhängande kedjor av insatser som sker i samverkan bör 

kunna följas upp och utvärderas. 

 

Å delegationens vägnar 

 

Lil Ljunggren Lönnberg 

Ordförande 


