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REMISSYTTRANDE 

Yttrande över betänkandet Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet 

inom komvux för elever med svenska som andraspråk SOU 2020:66 

Dorotea kommun har anmodats att yttra sig över förslagen i ovanstående betänkande. 

 

6.3 Förslag om KSA 

6.3.1 En KSA-funktion ska inrättas 

Dorotea kommun ser nyttan och syftet med dessa förslag men de behöver förtydligas och 

konkretiseras mer, både vad gäller ansvarsförhållande, målsättning och finansiering. För att skapa 

en likvärdighet i hela riket krävs en statlig finansiering av uppdragen. Förslagen behöver anpassas 

så att de blir tillämpliga på såväl stora som mycket små kommuner.  

 

6.4 Rätten att studera sfi i annan kommun 

Dorotea kommun ställer sig positiva till förslaget och menar att det förstärker den studerandes 

möjligheter. Det förutsätter dock ett bra mellankommunalt samarbete vilket bör tydliggöras och 

regleras. 

 

6.5 Tidsbegränsad rätt till sfi  

Dorotea kommun anser att detta är ett klokt förslag i teorin men i praktiken kan det bli 

godtyckligt och leda till en bristande likvärdighet när särskilda skäl pga personliga förhållanden 

ska bedömas i olika kommuner. Förslaget behöver förtydligas samt anpassas till regelverket inom 

etableringsprogrammet. 

 

5.11.5 Likvärdig betygsättning i sfi 

Dorotea kommun ser positivt på förslagen om att förstärka insamlingen av jämförbara data och 

förbättrad statistik inom SFI, bland förslagen ingår även förändringar i uppdraget till SCB. Det 

behöver dock förtydligas vilken statistik som ska levereras så att det skapas en likvärdighet och 

uppföljningsbarhet över riket. 
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5.11.7 Distansundervisning i sfi 

Dorotea kommun ser positivt på att undervisningsformerna förtydligas men pga olika 

kommuners skilda förutsättningar så bör de olika formerna inte värderas mot varandra. All 

undervisning ska utgå från en kvalitetsaspekt oavsett undervisningsform. 

 

5.7 Behov av en förtydligad styrning och ansvarsfördelning 

Dorotea kommun ser positivt på förslagen om att förstärka tillsyn och uppföljning. Det är viktigt 

att rutiner skapas så att alla utbildningsaktörer, såväl offentliga som privata, följs upp och 

granskas likvärdigt.  

 

11.4.2 Högskolepoänggivande kurser ska utvecklas 

Dorotea kommun ställer sig positiv till förslagen om möjlighet till fortbildning men vill 

understryka vikten av att detta finansieras och stöttas från staten. SFI-utbildningar och SFI-lärare 

har tidigare undantagits från kompetens- och lönesatsningar inom skolan, en konsekvens av det 

har i många kommuner medfört en stor rekryteringssvårighet. Om verksamhetsområdet ska 

likställas med övriga verksamheter inom utbildningsväsendet behöver också olika statliga 

satsningar fördelas till detta verksamhetsområde. 

 

11.4.4 Generella och riktade insatser ska utvecklas 

Dorotea kommun ställer sig positiva till förslaget om regionala utvecklingsinsatser. Den 

utvecklade samverkan som redan finns i Västerbotten är en utmärkt grund för utvecklingsarbete 

och det är ett stort stöd för små kommuner att ingå i samverkan med andra på området. 

 

11.6.3 Plan för höjda behörighetskrav för sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå  

Dorotea kommun ställer sig positiv till förslaget, endast med utbildade och behöriga lärare kan 

verksamheten utvecklas på allvar.  I detta arbete blir validering och kompletterande insatser 

viktiga byggstenar i arbetet att få fler att vilja läraryrket och göra sig behöriga. För at tunderlätta 

detta behöver olika finansieringsalternativ tillskapas i samarbete med huvudmännen. 

 

 

 

 

Detta yttrande har beslutats av skolchef Marie Blomberg 

 

 


