
Förstudierapport

Svenska för invandrare
(SFI)

Hultsfreds kommuns revi-
sorer

Viktor Prytz

15 januari 2015



Svenska för invandrare (SFI)

15 januari 2015
Hultsfreds kommuns revisorer
PwC

Innehållsförteckning

1. Inledning .................................................................................... 1

1.1. Syfte ................................................................................................................ 1

1.2. Avgränsning och metod.................................................................................. 1

2. Svenska för invandrare...............................................................2

3. Iakttagelser.................................................................................3

3.1. Ansvarsfördelning ..........................................................................................3

3.2. Resultat och Skolinspektions granskning ......................................................3

3.3. Verksamheten.................................................................................................4

3.4. Mål och visioner .............................................................................................5

3.4.1. Mål och nyckeltal............................................................................................................5

3.5. Ekonomi .........................................................................................................6

3.5.1. Statlig ersättning ............................................................................................................7

3.6. Uppföljning.....................................................................................................8

3.6.1. Delårsrapport 2013 ....................................................................................................... 8

3.6.2. Årsberättelse 2013......................................................................................................... 8

3.6.3. Delårsrapport 2014 ........................................................................................................9

4. Slutsatser.................................................................................. 10



Svenska för invandrare (SFI)

15 januari 2015
Hultsfreds kommuns revisorer 1 av 11
PwC

1. Inledning

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som

syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande

kunskaper i svenska språket. I utbildningen får eleverna lära sig och utveckla ett

funktionellt andraspråk. Utbildning ska också ge språkliga redskap för kommuni-

kation och ett aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utgångspunkten

för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Individanpass-

ning förutsätter faktiska möjligheter för eleven att påverka utbildningens upplägg

och organisation. Rätt till utbildning i svenska för invandrare har den som är bosatt

i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år eleven fyller 16 år. .

Kommunerna ska anordna utbildning i svenska för invandrare. Utbildningen är

kursutformad. Utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete.

Hultsfreds kommuns revisorer har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk,

beslutat att utföra en förstudie av SFI.

1.1. Syfte
Förstudie ska belysa om kommunen har några lokala målsättningar med SFI-

verksamheten, organiseringen av verksamheten samt om kommunen återsöker de

kostnader som de har rätt till.

1.2. Avgränsning och metod
Förstudien avgränsas till att omfatta SFI och barn- och utbildningsnämnden.

Vi har granskat dokument i anslutning till syftet samt intervjuat ansvarig rektor och

tjänstemän på förvaltningen som arbetar med stöd till verksamheten.

Rapporten är sakavstämd med de intervjuade
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2. Svenska för invandrare

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar

till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbild-

ningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i var-

dags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare

som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana

färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem

än det latinska alfabetet ska få läs- och skrivundervisning inom ramen för utbild-

ningen.

Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation,

kunskaper och studiemål. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans

med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper

och långsiktiga mål. Utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov,

kunna kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorien-

tering, validering, praktik eller annan utbildning. Den måste därför utformas så

flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för ele-

ven att delta i undervisningen.

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer

med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 utgörs av kurserna A och

B, studieväg 2 av kurserna B och C samt studieväg 3 av kurserna C och D. De fyra

kurserna tydliggör progressionen inom utbildningen. Studieväg 1 vänder sig i första

hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är

vana att studera. En elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter

respektive kurs eller studieväg men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet

att studera till och med kurs D. Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vän-

der sig till personer utan tidigare utbildning och till personer som har kort utbild-

ning och som inte är funktionellt litterata. De ska i utbildningen få möjlighet att

förvärva grundläggande läs- och skrivfärdigheter, vilket inbegriper att fördjupa och

automatisera sina kunskaper. Läs- och skrivinlärningen knyts inte till någon av kur-

serna A–D, utan utgör en egen del, som kan läsas fristående eller kombineras med

någon av kurserna. Det är alltså en process som kan pågå under hela den tid som

eleven deltar i utbildning i svenska för invandrare, för att färdigheterna ska hinna

automatiseras. Undervisningen får ske på elevens modersmål eller annat språk och

bör även då kunna ske parallellt med undervisning i svenska.

Bedömning i SFI ska omfatta elevens kunskaper i enlighet med kunskapskrav för

betygen A, B, C, D och E. Kunskapskraven är formulerade utifrån fem aspekter: hör-

förståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig fär-

dighet. Kraven ska inte bedömas fristående från varandra utan läraren måste göra

en helhetsbedömning av elevens språkliga förmåga och utgå från vad eleven faktiskt

klarar av språkligt. Efter kurserna B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slut-

prov. För kurserna A–D gäller att betyg sätts efter avslutad kurs. Inom den del av

utbildningen som gäller läs- och skrivinlärning sätts inte betyg.
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3. Iakttagelser

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som

syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål grundläggande kunskaper i

svenska språket. I utbildningen ska eleven få lära sig och utveckla ett funktionellt

andraspråk. Eleven ska få språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt del-

tagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Utbildningen karaktäriseras av att ele-

ven utvecklar en kommunikativ språkförmåga, att kunna kommunicera både munt-

ligt och skriftligt på svenska utifrån sina behov.1 Vidare ska utbildningen ge vuxna

invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att för-

värva sådana.

3.1. Ansvarsfördelning
Barn- och utbildningsnämnden har genom kommunens reglemente ansvars för SFI

i Hultsfreds kommun. Nämnden ska se till att verksamheten inom nämndens an-

svarsområde bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har be-

stämt samt efter de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

SFI bedrivs på gymnasieskolan inom ramen för vuxenutbildningen. Det ska enligt

organisationen vara tre rektorer på gymnasieskolan varav en rektor har ansvar för

SFI. För närvarande är en sjukskriven.

3.2. Resultat och Skolinspektions granskning
Enligt nationell statistik för utbildningen var 59 % av eleverna godkända på kurser-

na 2013. Denna nivå har varierat de senaste åren utan någon tydlig trend. För riket

var genomsnittet 2013 61 %

I Skolinspektionens granskningsrapport 2014 framfördes följande kritik som både

handlade om vuxenutbildningen och specifikt för SFI:

- Utbildningen bedrivs inte under hela året.

- Forum för samråd saknas. Samrådet ska ge eleverna en möjlighet till delaktig-

het och behandla sådana frågor som är viktiga för verksamheten och som kan

ha betydelse för eleverna.

- Rektorerna ska i större utsträckning leda och samordna det pedagogiska arbe-

tet så att lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer

efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. Lärarna inom SFI har olika

typer av gemensamma möten. Ett regelbundet möte är tänkt att handla om sko-

lutveckling och pedagogik men fokus brukar ägnas åt praktiska frågor att han-

tera i vardagen.

- Huvudmannen säkerställer inte att utbildning i läs- och skrivinlärning ges uti-

från de behov som finns. I utbildningen i svenska för invandrare ges undervis-

ningen inom grundläggande läs- och skrivfärdigheter inom kurs A. Därefter be-

ror det på enskilda lärares initiativ och tid, om elever i behov av fortsatt under-
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visning får det under kurserna B-D. Detta kan leda till att elever i behov av

undervisning i läs- och skrivinlärning efter kurs A inte får det.

3.3. Verksamheten
SFI bedrivs med en personal som omfattar åtta heltidstjänster och några deltids-

tjänster som delas med andra delar av vuxenutbildningen. Totalt är det 8,65 helårs-

tjänster inom SFI. Det finns en flexibilitet i antalet anställda för att kunna anpassa

personalen utifrån antal studerande och vilken nivå de studerar på. Av de anställda

är det tre lärare som har fullständig behörighet i de ämnen de undervisar i.

Rektorn anser att det är svårt att hitta behörig SFI-personal. Växjö, Kalmar och

Linköping är närmaste utbildningsorter. En av personalen har inlett kompetensut-

veckling för att bli behörig.

Verksamheten leds av en tillförordnad rektor. Den tillförordnande rektorn har haft

uppdraget utöver uppdraget som rektor för gymnasieskolan. Tjänsten som tillför-

ordnad rektor har varit sedan november år 2013. Det kommer att anställas en rek-

tor för SFI vid årsskiftet 2014/15.

Som stöd i ledningen av verksamheten finns det en arbetslagsledare för SFI som

anställdes vintern år 2013. Arbetslagsledare har erfarenhet av SFI, god insyn i verk-

samheten och nära relation till de undervisande lärarna. Rektorn ser arbetslagsle-

dare som ett viktigt stöd med god kompetens för att kunna leda verksamheten. Har

rektorer med ledningsgrupper som består av arbetslagsledarna som är vägen ut till

lärarna.

Under vintern år 2013 arbetade rektor och personalen med att utveckla resultatupp-

följningen. De finns numera mål och nyckeltal för SFI, vilket inte fanns tidigare.

Rektor anser att det är svårt att mäta kunskapsresultaten i SFI. Det är stor variat-

ioner på elevernas behov och förutsättningar vilket har inverkan på bedömningen

av elevernas resultat. Under år 2014 har utvecklingen av mål och uppföljning fort-

satt. Rektor kommer att lämna över det fortsatta utvecklingsarbetet till den tillträ-

dande rektorn.

Innan studierna börjar görs kartläggning, analys och validering av varje stu-

derandes kunskaper innan studierna påbörjas. Detta ingår i introduktionsfasen och

blir grunden för den individuella studieplanen. Studieplanerna för varje elev är upp-

följningsgrunderna för verksamheten. Planerna är en viktig utgångspunkt för

undervisningen och de utvecklas efterhand som studenten utvecklas. Rektor anser

att arbetet med studieplanerna är ett viktigt utvecklingsområde för att bli bättre på

att anpassa undervisningen efter varje student. Flera delar i verksamheten sker i

samarbete med övriga vuxenutbildningar.

Nuvarande rektor fick stort stöd från tidigare förvaltningschefen som har goda kun-

skaper om SFI. Detta har delvis förändrats när det har anställts en ny förvaltnings-

chef. Rektorn anser att de har ett bra samarbete med socialtjänsten och arbetsför-

medling för att erbjuda utbildning till de som har rätt till utbildningen och för att få

verksamheten att fungera. Samarbetet handlar inte i lika stor grad om att utveckla

den.
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Antal elever på utbildningen registreras och följs upp kontinuerligt för att kunna

stämmer personalstyrkan, gruppstorlekar, övergångar till annan kurs och gör even-

tuella justeringar i bemanningen.

Inom SFI-utbildningen fanns det under hösten 2014 ca 200 studerande. Vid halv-

årsskiftet ändrades behörigheten till SFI genom en förändring i förordningen för

SFI. Detta innebar svårigheter med att lägga en prognos för antal studerande samt

hur utbildningen skulle agera i marknadsföring. Antalet elever minskade under kort

period efter sommaren för att sedan öka igen. Rektor anser att det fortfarande finns

svårigheter i att tolka lagstiftningen om rätt till utbildningen i förhållande till de

studerandes situation. Vidare finns det flera delar i samhället som hänger ihop med

verksamheten t.ex. de studerandes behov av barnomsorg. Det förekommer att en

person erbjuds plats på SFI med start ett visst datum. Har personen barn med rätt

till barnomsorg uppstår problem då det kan vara upp till fyra månaders kö till för-

skolan.

3.4. Mål och visioner
På kommunens hemsida för SFI finns det angivet mål och visioner för verksamhet-

en:

Tillgänglighet

Vår vision är att erbjuda vuxna i Hultsfreds kommun ett så brett utbud av kurser att

alla kan hitta sin utbildningsväg oavsett nivå; SFI, Grundläggande Vux eller Gym-

nasienivå.

Demokrati – jämställdhet

Grunden för vår syn på vuxenutbildningen är de mänskliga rättigheterna och arbe-

tet för ett jämställt samhälle.

Ansvar

Visionen uttrycker en anda och ett förhållningssätt som grundar sig på allas rätt och

skyldighet att forma framtiden och en stark tro på alla människors möjligheter, vilja

och förmåga att ta ansvar.

Integration

Oavsett de studerandes kulturella eller sociala bakgrund verkar vi för att befrämja

integration i samhället genom personlig utveckling. Både kunskapsmässigt och i

sociala sammanhang.

Rektor anser att målen och visionerna fortfarande är aktuella för verksamheten. De

anknyter i stor utsträckning till de statliga styrdokumenten och det finns flera akti-

viteter i undervisningen som är förenliga med de fyra områdena. Rektorn anser att

dessa indirekt styr verksamheten genom närheten till de statliga målen. När det

gäller uppföljning och lokala målsättningar är det målen och nyckeltalen i styrkor-

ten som är styrande.

3.4.1. Mål och nyckeltal
För år 2014 och 2015 finns mål för SFI som beslutas av barn- och utbildnings-

nämnden i form av styrkort. Målen för SFI ligger tillsammans med målen för hela



Svenska för invandrare (SFI)

15 januari 2015
Hultsfreds kommuns revisorer 6 av 11
PwC

vuxenutbildningen. För varje mål finns nyckeltal och angivna målnivåer. Målen är

sorterade i fyra områden med underliggande målsättningar:

- Ekonomi

o Verksamheten bedrivs inom budget

- Invånare och brukare

o Goda kunskapsresultat

o De studerande har inflytande på verksamheten

o De studerande är trygga i skolan

- Verksamhet och medarbetare

o God arbetsmiljö

o God kompetens

o Gott ledarskap

o Gott samarbete

o God personalhälsa

- Utveckling

o Adekvat kompetensutveckling

o Samtal som resulterar i utvecklingspunkter

Under Goda kunskapsresultat finns ett specifikt nyckeltal för SFI; Andel SFI stu-

derande som klarar en kurs på 3 månader. Målnivån är satt till 40 %. Uppföljningen

för år 2013 visar på att utfallet vårterminen blev 38 % och 20 % på höstterminen.

Det finns även mål och nyckeltal som gäller SFI inom ramen för vuxenutbildningar-

na. Det handlar t.ex. om:

- Andel medarbetare som anser att arbetsmiljön är god (Målnivå 86 %)

- Andel studerande som upplever att de får vara med och påverka planeringen

av undervisningen (Målnivå 80 %)

- Andel studerande som upplever att de är trygga i skolan (Målnivå 95 %)

Det finn även ett lokalt mål om att utveckla arbetet med individuella studieplaner.

3.5. Ekonomi
Budgeten för SFI bygger på en fast del som omfattar tre heltidstjänster plus admi-

nistrativa kostnader samt statlig ersättning per studerande. Det innebär att det för

närvarande är 5,65 heltidstjänster som finansieras med den statliga ersättningen. I

och med att antalet studerande varierar över tid är det svårt att prognostisera den

totala budgeten. Den fasta delen har varit oförändrad sedan år 2012 och bygger på

grundläggande antaganden om omfattningen på utbildningen. Den grundläggande

principen är att kostnaderna och intäkterna ska ta ut varandra.

Resultaten för de senaste åren:
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Ekonomiskt resultat SFI 2010-2013

Budget Utfall Avvikelse

2010 1 442 400 1 761 209 -318 809

Intäkter -235 100 -216 334 -18 766

Kostnader 1 677 500 1 977 543 -300 014

2011 1 421 100 1 319 791 101 309

Intäkter -235 100 -287 412 52 312

Kostnader 1 656 200 1 607 203 48 997

2012 1 211 500 925 563 285 937

Intäkter -235 100 -1 012 356 777 256

Kostnader 1 446 600 1 937 919 -491 319

2013 1 452 000 872 766 579 234

Intäkter -235 100 -2 998 129 2 763 029

Kostnader 1 687 100 3 870 895 -2 183 795

De senaste tre årens överskott beror enligt controllern på de positiva marginaleffek-

ter som finns i verksamheten. Även svårigheterna att rekrytera behörig personal har

bidragit till överskotten år 2011-2013. Prognosen för år 2014 visar på ett underskott

på ca 1 mnkr. En avgörande anledning är enligt rektor och controller de förändrade

reglerna för vilka elever som är behöriga samt ersättningsnivåerna. Under våren år

2014 och tidigare ersattes kommunen med 160 kronor per dag per elev. Sedan

sommaren år 2014 ersätts kommunen med 7 000 kronor per elev. Det understiger

det totala ersättningen per elev som tidigare ersättningsmodell resulterade i. Samti-

digt är efterfrågan oförändrat hög och verksamheten relativt oförändrad. Det inne-

bär enligt rektor och controller att kommunen får bära en större del av kostnaderna

än tidigare.

Den ekonomiska uppföljningen av SFI sker tillsammans med vuxenutbildningarna

vilket gör att nämnden inte ser de specifika siffrorna för SFI. Dessa redovisas istället

muntligt när det efterfrågas.

3.5.1. Statlig ersättning
Kommunen söker totalt tre ersättningar och bidrag från statliga myndigheter:

Migrationsverket kan ge kommuner ersättning för SFI-utbildning till en person med

uppehållstillstånd i de fall personen:

- är inskriven vid en mottagningsenhet och bor på ett av Migrationsverkets

anläggningsboenden och

- har fått uppehållstillstånd den 1 april 2014 eller senare och har

fått uppehållstillstånd av flykting- eller andra skyddsskäl, synnerligen eller

särskilt ömmande omständigheter eller är anhörig till en sådan person och

- är folkbokförd och

- har fyllt 18 år.

Ersättningen gäller påbörjade studier från och med den 1 juli 2014. Kommunen kan

även få ersättning för studier som är startade innan den 1 juli om undervisningen
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fortfarande pågår efter detta datum. Ersättningen består av ett fastställt schablon-

belopp på 7 000 kronor per person. Denna ersättning söker SFI i Hultsfred.

Kommunen kommer även att söka ersättning från Migrationsverket för de elever

som gick SFI när reglerna ändrades. Det är inte helt klargjort vad som gäller i fråga

om övergångsbestämmelserna.

Kommunen kommer även att söka statligt bidrag från Skolverket för att utveckla

verksamheten.

Kommunen får även ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända perso-

ner vilket även omfattar bl.a. SFI. Denna ersättning förmedlas via socialförvaltning-

en till SFI.

Förändringarna av regelverket har försvårat ansökningarna om ersättning. Sedan

våren år 2014 har SFI ett elektroniskt system för registrering av elevernas närvaro

och frånvaro. Detta har underlättat ansökningsförfarandet väsentligt då handlägga-

ren som ansöker om ersättningar har överblick över närvaro/frånvaro och kan

skriva ut tydliga rapporter till ansökningarna.

3.6. Uppföljning
Rektor anser att det sker lokal uppfölning av verksamheten med enkäter till elever-

na. Dessa översätts med hjälp av tolk när det behövs. Under 2014 har verksamheten

även börjat med skriftliga enkäter för att ge de studerande möjlighet att uttrycka sig

efter bästa förmåga. Rektor anser att det finns vissa svårigheter med att de stu-

derande ombeds att ge sina omdömen på verksamheten då de inte är vana vid att få

dessa möjligheter i de länder de kommer ifrån.

3.6.1. Delårsrapport 2013
Inget rapporteras separat för SFI.

För gymnasium, vuxenutbildning, gymnasiesär- och musikskola beräknades ett

visst överskott. Personalbudgeten förväntades inte överskridas och samtidigt plane-

ras det för kommande anpassningar till minskat elevunderlag. Ett förväntat under-

skott på ungdomsgymnasiets budget för interkommunala ersättningar motverkades

av att gymnasiesärs motsvarande budget förväntades visa ett överskott.

3.6.2. Årsberättelse 2013
I årsredovisningen angavs att ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan redovisar

ett överskott på 0,2 mnkr vilket berodde på att fler elever från andra kommuner än

budgeterat studerade på gymnasiesärskolan. Vuxenutbildningen inklusive SFI vi-

sade ett överskott gentemot budget på 1,5 mnkr vilket berodde på är en kraftig ök-

ning av SFI elever. På grund av svårigheten att hitta pedagoger så hade inte kost-

nadsökningen matchat intäktsökningen.

För framtiden angavs att SFI och vuxenutbildning knyts närmare ungdomsgymna-

siet och blir en naturlig del i styrmodellen. Har enligt rektor skett genom att verk-

samheten finns med i styrkorten.
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3.6.3. Delårsrapport 2014
I delårsrapporten redovisades ekonomin för SFI och vuxenutbildning i en egen ana-

lys. SFI och vuxenutbildning beräknades visa ett underskott. Orsaken till detta un-

derskott anges vara de nya ersättningsreglerna som trädde i kraft 1 juli 2014 för

utbildning av SFI studenter.
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4. Slutsatser

Vi konstaterar att det finns lokala målsättningar med SFI-verksamheten men att

uppföljningen av verksamheten brister på huvudmannanivå.

Verksamheten är organiserad inom ramen för vuxenutbildningarna och kommer

efter årsskiftet att ha en egen rektor. Vi konstaterar att det finns personal som är

behörig men även obehörig personal. Antalet tjänster anpassas efter antal elever

och deras nivåer.

Kommunen söker de ersättningar de har rätt till samt följer utvecklingen av ersätt-

ningar och bidrag för att kunna ansöka i tid och med rätt underlag.

Vi rekommenderar inte en fördjupa granskning av SFI i detta läge utifrån följande

slutsatser:

- Verksamheten har nyligen haft tillsyn från Skolinspektionen och har i tillsy-

nen fått tydliga utvecklingsområden utpekade.

- Verksamheten kommer i början av året att ha en ny rektor. Vår erfarenhet är

att förändringar av rektorer resulterar i vissa förändringar i verksamheten.

- Den relativt nya lagstiftningen för statlig ersättning har inte riktigt satt sig i

arbetet med budget och ekonomiska prognoser.

- Förstudien visar inte på några allvarliga brister i verksamheten.
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