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Yttrande kring remiss av SOU 2020:66 Samverkande krafter – 
för stärkt kvalitet och likvärdighet inom Komvux för elever med 
svenska som andraspråk Dnr U2020/06271 
Gymnasiumnämnden i Ystads kommun har fått möjlighet att yttra sig över Regeringskansliets 
remiss Dnr U2020/06271. 

Ystad kommun instämmer med betänkandets förslag och bedömningar hur huvudmännens 
styrning och ledning inom sfi och sfi i kombination med annan utbildning kan förbättras samt 
hur huvudmännens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet inom sfi kan förtydligas, utvecklas 
och följas upp när det gäller så väl utbildning i egen regi som utbildning som utförs på 
entreprenad.  

Ystad kommun instämmer även med betänkandets förslag och bedömning kring hur sfi-elever 
ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och 
förutsättningar samt förbättrar genomströmningen inom sfi och underlättar övergången till 
kombinationer med annan utbildning. Ystad kommun instämmer vidare i utredningens förslag 
rörande frågan hur kompetensen gällande vuxnas andraspråksutveckling och lärande kan öka hos 
alla lärarkategorier inom kommunal vuxenutbildning. 

I följande avsnitt avger vi våra kommentarer på rapportens förslag och bedömningar. 

Yttrande 

Förslag och bedömningar gällande styrning och ansvarsfördelning 
Vi instämmer med utredningens förslag att tydliggöra huvudmannens ansvar gällande uppföljning 
av kvalitet oavsett huvudmannens val av organisering med egenregi och entreprenad. Att ge 
Skolinspektionen stärkt uppdrag att granska det systematiska kvalitetsarbetet även på 
verksamhetsnivå och inte endast på huvudmannanivå inom kommunal vuxenutbildning är 
positivt och kan leda till ökad likvärdighet och kvalitet samt utgöra ett stöd i huvudmannens 
kvalitetsarbete. Vi är även positiva till att Skolverket (i samverkan med 
Upphandlingsmyndigheten) föreslås att ta fram stödmaterial för offentliga upphandling på 
vuxenutbildningens område för ökad kvalitet och likvärdighet. 
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Ystad kommun instämmer med att det i dag finns brister i ändamålsenlig och tillförlitlig statistik 
och då detta är en viktig del i huvudmannens uppföljning är det av stor vikt att nationella 
riktlinjer för ändamålsenlig och tillförlitlig statistik tas fram. Vi ser därför positivt på förslaget om 
att SCB föreslås göra en översyn av vilka uppgifter som är relevanta och aktuella att samla in från 
kommunal vuxenutbildning samt vilka kostnadsuppgifter som är relevanta att samla in.  

Utredningen föreslår även att Skolverket ska redovisa uppgifter om kön, utrikes född per kurs 
även inom grundläggande- och gymnasial nivå för att synliggöra övergångar från sfi till andra 
skolformer vilket vi är positiva till då det underlättar uppföljning sfi-elever som går vidare i 
studier. Skolverket föreslås ta fram stödmaterial till huvudmännen kring avbrottsuppföljning på 
sfi- vilket vi upplever ett stort behov av och således är positiva till. 

Förslag och bedömningar om kommunalt språkansvar (KSA) 
Ystad kommun är positiv till framtagandet av ett nytt ramverk, Kommunalt språkansvar, KSAM, 
i syfte att skärpa kraven på uppsökande verksamhet och samverkan och sätta individens 
språkutveckling i fokus. Framtagandet av ett ramverk, KSA, säkerställer samverkan kring 
handlingsplaner, ändamålsenliga rutiner, uppföljning och utvärdering. Vuxenutbildningen Ystad 
och Arbetsmarknadsenheten i Ystad ställer sig positiva till förslaget och bekräftar behov av 
tydligare samordning med individen i fokus för ökad genomströmning. 

Vi är positiva till förslaget att begränsa sfi till fyra år där en tydlig tidsram och gemensamma 
insatser inom KSA ska göra att eleven når målen under utsatt tid samt underlättar återgång i 
studier efter avbrott samt motiverar till vidare studier. Vi instämmer även med rätten att studera 
sfi i annan kommun i de fall det underlättar för individen att kombinera tex studier och arbete. 
Det behöver dock vara tydligt i vilka särskilda fall dessa fyra år kan förlängas. 

Studieplaner och vägledning 
Ystad kommun instämmer med förslaget att låta Skolverkets uppdrag att genomföra 
fortbildningsinsatser för att förbättra kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen förlängs och 
utökas för att bättre kunna möta de stora och varierande behov av vägledning som finns inom 
kommunal vuxenutbildning. Vi instämmer att kartläggning är en viktig del av 
individanpassningen för mer korrekta nivåplaceringar inom sfi i syfte att öka genomströmning. 
För att ytterligare stärka individanpassningen och öka genomströmningen instämmer vi med 
förslaget om att den individuella studieplanen ska innehålla en tydlig progressionsplanering. Att 
fundera över är dock hur detta arbete kan införlivas i undervisningen och inte endast riskera att 
bli en extra administrativ uppgift för lärarna. Då tanken är att den individuella studieplanen 
inklusive progressionsplanering ska medfölja eleven vid ev skolbyte behövs tydliga nationella 
riktlinjer för ett likvärdigt arbete. 

Verksamhetspoäng 
Ystad kommun instämmer med utredningens förslag om införandet av verksamhetspoäng i syfte 
att bedöma resultat, kostnader och genomströmning i sfi då det idag är svårt att göra dessa 
bedömningar då riktlinjer saknas.  

Digitala studieformer 
Ystad kommun instämmer med utredningens förslag att närundervisning inom sfi ska vara 
förstahandsvalet. Vi instämmer även med att distansundervisning i sfi endast bör användas vid 
särskilda skäl avseende avstånd till skola, arbete, hälsa samt att huvudmannen anser att eleven har 
förutsättningar att tillgodogöra sig sfi-utbildningen på distans. 



  

Jämställda villkor 
Ystad kommun instämmer med utredningens förslag att Länsstyrelsen ges i uppdrag att följa upp 
befintliga verksamheter och projekt på regional och kommunal nivå som riktar sig till 
kortutbildade kvinnor och män och tillgodoser deras behov av meningsfulla och framåtsyftande 
aktiviteter utanför reguljär utbildning och arbetsmarknad. Vi instämmer även med behovet av att 
validering av kvinnors kompetenser inom kvinnodominerade yrken behöver utvecklas och 
stärkas. Vi instämmer även med bedömningen att det behövs förbättrad uppföljning och statistik 
gällande utbildningsval och studieresultat för utrikesfödda. 

Kompetens 
Ystad kommun är positiva till förslaget om stärkt kompetens för undervisning inom sfi och sfi i 
kombination med annan utbildning och kravet på minst 30 hp för undervisning i svenska som 
andra språk. Vi är även positiva till förslag om att Skolverket ges i uppgift att utse lämpliga 
lärosäten som får i uppdrag utforma och erbjuda högskolekurser för rektorer och lärare i syfte att 
stärka kompetensen kring språk- och yrkesutvecklande arbetssätt samt att lämpliga lärosäten ska 
få i uppdrag att profilera sig i kurser inom svenska som andra språk mot vuxnas lärande. 

 

Vuxenutbildning  
 
Ronny Pålsson 
Verksamhetschef Vuxenutbildningen
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