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Remissyttrande avseende 
Samverkande krafter - för stärkt 
kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som 
andraspråk 
Sammanfattning 
Region Uppsala instämmer huvudsakligen i utredningens förslag men vill lämna 
några synpunkter.  
 
7.4. Obligatorisk kartläggning  
Att kartläggningen av individers kunskaper samt individuell studieplan innebär 
utökade åtaganden för kommunerna står klart, dock bedömer man att det inte anses 
innebära ökade kostnader på sikt, något som aktivt behöver följas upp.  
 
8.1 Fastställd kurstid och verksamhetspoäng 

Förslaget är bra då det både bidrar till en harmonisering av SFI med övriga 
vuxenutbildningen och kan skapa en tydligare målbild för elever/lärare. Vi vet att 
många kommuner redan tidsätter kurser idag men vi bedömer att det kan bli ännu 
tydligare och också ge bättre underlag för att avsluta elever som ej gör progression. 
Det kan också förenkla uppföljning och jämförelser på regional nivå. 

12.4 Konsekvenser för kommuner  
Utredningens förslag om en förbättrad statistisk uppföljning av SFI ger kommunerna 
tillgång till bättre underlag, men ändringarna i inrapporteringen bör samverkas 
tydligt med kommunerna så att det inte innebär ökat åtagande.  
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Utredningens förslag om ett kommunalt språkansvar medför nya uppgifter och 
utredningen föreslår en tilldelning av medel som anses på längre sikt medföra 
minskade kostnader då det antas medföra minskade avbrott i SFI, något som kan 
komma att belasta kommunernas ekonomi om det är så att avbrotten trots förslaget 
inte minskar.  
 
Rörande kompetensutveckling skulle det vara lämpligt med en kompetensplattform 
som är agil och digital i så stor utsträckning som möjligt, gärna med kortare avsnitt 
och mindre moduler där det är möjligt för att ge fler möjligheter till ett livslångt 
lärande som är förenligt med ett aktivt yrkesliv.   

12.5 Konsekvenser för regioner  
Riktade regionala insatser med en samordnare per region som ska systematisera 
kvalitetsarbetet ses som något positivt. Viktigt är att samordnaren också knyts till 
Region Uppsala och arbetet med regional utveckling och inte bara till regionens 
ingående kommuner.  
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