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Remissyttrande avseende 
Samverkande krafter – för 
stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux 
för elever med svenska 
som andraspråk (SOU 
2020:66) 

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som 
rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. 

Utredningens ena förslag som berör SCB, som arbetar på uppdrag 
av Skolverket med uppgiftsinsamling, är att införa verksamhetspoäng 
inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). SCB 
tillstyrker förslaget. Vi bedömer att förändringarna har en positiv 
påverkan på insamlingen och produktionen av den officiella 
statistiken. Att kurstiderna ska anges med verksamhetspoäng enlig 
samma system som för övriga kommunal vuxenutbildning (komvux) 
och därmed ge ett mått på helårsplats inom sfi som idag saknas ökar 
även kvaliteten.  

Utredningens andra förslag är att myndigheten ska göra en översyn 
av vilka uppgifter som ska samlas in gällande komvux. SCB tillstyrker 
förslaget att göra en översyn tillsammans med Skolverket och SKR. 
En översyn av räkenskapssammandragets blankett behöver göras 
avseende vilka kostnadsuppgifter som är relevanta och nödvändiga 
att samla in för vuxenutbildningen. Detta utifrån hur verkligheten ser 
ut där sfi borde ingå i blocket Kommunal vuxenutbildning i driften och 
då läggas till som en egen del i den pedagogiska fliken. Vi vill lyfta 
vikten av att kommunerna måste ges rimlig tid för att ställa om sin 
uppföljning för att kunna lämna efterfrågad statistik. Utifrån det ser vi 
att ett insamlande av data tidigast kan genomföras år 2023 och då 
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kommer statistiken att avse räkenskapsåret 2022. Detta beror dock 
på när arbetet med översynen kommer att ta sin början. 

Beslut i detta ärende har fattats av i närvaro av biträdande 
generaldirektör Helen Stoye, enhetschef Katarina samt Sofi Petrell, 
föredragande. 
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