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Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss: Samverkande krafter - för stärkt 
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 
2020:66) 

Sammanfattande inställning 

Kommunen ställer sig i huvudsak bakom förslagen i utredningen, men ser ett antal problem och 

otydligheter med finansieringen av delar av förslagen. Kommunen menar också att hanteringen av 

överföring av elevers studieplaner mellan olika aktörer behöver utredas. Likaså bedömer kommunen 

att fyra-årsregeln skulle behöva skärpas samt att utredningen undersöker alternativa styrmedel gällande 

det kommunala språkansvaret (KSA).  

Kommunens inställning i detalj 

Utgångspunkter för den ekonomiska delen av konsekvensanalysen (12.1) 

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Den finansieringsmodell som föreslås, där vuxenutbildningen primärt ska finansiera genom 

kommunens skatteintäkter, men också genom riktade och generella statsbidrag skapar svårigheter för 

kommunen att göra en adekvat kostnadsberäkning. Detta konstaterar utredningen, men Kungsbacka 

kommun anser, att svårigheterna i att skapa en träffsäker bild av kostnaderna för SFI och SFI i 

kombination med andra kurser i komvux, behöver belysas ytterligare. 

Kommunalt språkansvar (12.4) 

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Kungsbacka kommun anser att det i förslaget råder viss tveksamhet kring om och hur kommunerna ska 

kompenseras för ökade kostnader och vill därför att frågan ska utredas ytterligare innan slutgiltigt 

beslut om genomförande tas. 

Stärkt kompetens (12.4) 

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Kungsbacka kommun ser det som positivt att statligt stöd och ersättning erbjuds för att underlätta för 

huvudmannen att inkorporera kompetensutvecklande insatser i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Däremot bedömer Kungsbacka kommun att de ekonomiska förutsättningarna för 

kompetensförstärkning som föreslås, behöver tydliggöras ytterligare. 
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Tidsbegränsning om 4 år i SFI (12.4) 

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Kungsbacka kommun instämmer i att det är positivt att det finns en bortre gräns för hur länge en elev 

kan läsa SFI. Men att tidsgränsen bör förkortas. Fyra år är en väldigt lång tid med beaktande av att 

etableringstiden är två år. Kommunen förordar därför en tidsbegränsning om två år med möjlighet till 

förlängning till maximalt fyra år om det finns särskilda skäl för det, såsom sjukdom, funktionsvariation 

eller tidigare bristande utbildningsbakgrund. 

 

Som ett komplement till den bortre tidsbegränsningen anser Kungsbacka kommun att den möjlighet 

som, redan idag finns för huvudmannen att avsluta en kurs i förväg, borde utgöra en skyldighet att för 

huvudmannen om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, eller inte gör 

tillfredsställande framsteg. Detta oavsett om eleven har gått fyra år i SFI eller inte. 

Bedömning av elevers kunskaper med obligatorisk kartläggning (12.4) 

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Kungsbacka kommun menar att utredningen brister i sin redogörelse över hur kostnaden för 

utvecklingsarbetet ska finansieras och vill därför att frågan utreds ytterligare. 

Konsekvenser för det kommunala självstyret av KSA (12.6) 

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Kungsbacka kommun ställer sig tveksam till att kommunerna via direktiv ska bli skyldiga att 

genomföra KSA då det faktiskt påverkar kommunernas självstyrelse. Kommunen vill därför att 

utredningen undersöker alternativ till att staten genom direktiv uppmanar kommunerna (exempelvis 

genom ekonomiska incitament) att organisera sitt arbete kring språkutbildningarna enligt de 

intentioner som finns i förslaget om KSA.  

Konsekvenser för elever (12.9) 

Kungsbacka kommun instämmer i utredningens förslag med följande tillägg.  

Det är viktigt att en rättssäker hantering av överlämnande av individuella studieplanen mellan utförare 

kommer på plats. En sådan hantering finns inte idag och behöver utredas innan förslaget realiseras.  

Övriga förslag 

Kommunen har inget att erinra mot de förslag som utredningen i övrigt har lagt, men välkomnar 

särskilt att utredningen föreslår en förbättrad statistisk uppföljning av SFI. Kommunen delar 

uppfattningen att det kan medföra positiva konsekvenser för kommunerna genom att de får tillgång till 

bättre underlag för beslut utan att det ökar kommunens åtagande. 
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Likaså välkomnar kommunen att Skolverket ska medverka i Upphandlingsmyndighetens framtagande 

av upphandlingsstöd för vuxenutbildning samt att de lämnas ett antal förslag i syfte att stärka 

kompetensen hos lärarna.  

 

Kungsbacka kommun 
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