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1. Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer  

På uppdrag av revisorerna i Lapplands kommunalförbund har PwC genomfört en 

granskning av utbildningen avseende svenska för invandrare (SFI) inom Lapplands 

kommunalförbund. 

Följande revisionsfråga har varit styrande för granskningen: 

 Bedrivs SFI-undervisningen inom Lapplands kommunalförbunds verksamhet på 

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt med 

tillräcklig intern kontroll? 

1.1. Sammanfattande revisionell bedömning 

1.1.1. Ändamålsenlighet: 

Vår bedömning är att verksamheten avseende SFI-undervisningen inom 

Lapplands kommunalförbund till övervägande del bedrivs ändamålsenligt, 

men att det samtidigt finns identifierade utvecklingsområden för verksamheten att arbeta 

vidare med, så som analysarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet, säkerställandet 

av lärarbehörigheten på samtliga orter samt målstyrningen för verksamheten. 

Bedömningen baseras på följande huvudsakliga iakttagelser: 

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar SFI-undervisningen och formerna för arbetet 

finns dokumenterat i ett årshjul. Vi bedömer att det systematiska arbetet som bedrivs ger 

förutsättningar att utveckla verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbetet har lett till 

åtgärder i syfte att utveckla SFI-undervisningen, exempelvis en digital plattform för 

undervisning. Vi noterar att tillsättandet av försteläraren ger ytterligare förutsättningar 

att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och då främst de analyserande delarna. 

Utöver de analyserande delarna har utvecklingsområden avseende kursutvärderingar 

fångats upp och detta har för 2016 blivit ett särskilt fokusområde. 

Lärarbehörigheten avseende SFI-undervisningen är inte 100 % på alla orter, men vi 

noterar att åtgärder har vidtagits i syfte att öka andelen behöriga lärare. I detta 

sammanhang vill vi dock lyfta fram det faktum att de flesta av lärarna som Lapplands 

kommunalförbund anställer kommer från grundskolan. 

Samtliga elever kartläggs och får en individuell studieplan vid antagandet. Indelning av 

grupperna sker utifrån den genomförda kartläggningen. Samtliga lärcentra har 

kontinuerligt intag som möjliggörs genom att lärarna har semestertjänst. 

Vår granskning visar att samtliga orter har fungerande samarbeten med andra parter, 

även om det finns viss variation mellan orterna avseende hur samarbetet anses fungera. 

Den huvudsakliga samarbetspartnern är Arbetsförmedlingen, men även samarbeten med 

respektive kommun och näringslivet lyfts fram.  
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1.1.2. Ekonomiskt tillfredställande 

Vår bedömning är att verksamheten avseende SFI-undervisningen i 

Lapplands kommunalförbund till övervägande del bedrivs på ett ekonomiskt 

tillfredställande sätt. 

Bedömningen baseras på den ekonomiska uppföljningen som tyder på att verksamheten 

inte kommer att nå budget, men att detta till stor del kan förklaras utifrån omständigheter 

som är svåra att överblicka och estimera. Vidare genomförs bedömningar avseende 

effektiviteten av hur undervisningen bedrivs genom att särskilda nyckeltal har 

identifierats och kontinuerligt följs upp. 

Av granskningen framgår att eleverna jämfört med andra elever i riket har färre lärare per 

elev samt att det är färre av eleverna i förhållande till resten av riket som har högre 

utbildning. Effektiviteten lyfts däremot fram som god av de intervjuade samt att de gör 

bedömningen att det f n inte finns några särskilda områden där effektiviteten inte är god. 

1.1.3. Intern kontroll 

Vår bedömning är att verksamheten avseende SFI-undervisningen i 

Lapplands kommunalförbund till övervägande del bedrivs med tillräcklig 

intern kontroll. 

Bedömningen utgår ifrån att det finns beslutade mål för verksamheten, men vi noterar 

samtidigt att dessa kan utvecklas, och ett arbete att utveckla målstyrningen för 

verksamheten har redan inletts. Uppföljningen av målen sker i delårsrapport och 

årsredovisning. Ekonomin följs upp på direktionens sammanträden löpande under året 

innehållande analys av utfall. 

Det går inte av sammanträdesprotokollen spåra att vuxenutbildningsutskottet fattat några 

särskilda beslut kopplat till den rapportering/redovisning som kommer utskottet 

tillhanda. 

Av granskningen framgår att det sker kontroller av att undervisningen bedrivs i enlighet 

med gällande lagstiftning samt att det är respektive lärcentrachef som är ansvarig för 

detta. Kontrollerna sker genom möten mellan pedagogerna och lärcentrachef som en del i 

det systematiska kvalitetsarbetet samt genom de verksamhetsbesök som genomförs av 

lärcentracheferna. Exempel på uppföljningar som genomförts avseende lagenligheten av 

SFI-undervisningen är i vilken utsträckning eleverna kan erbjudas SFI-undervisning inom 

en månad. 

1.2. Rekommendationer 

Med anledning av granskningens iakttagelser vill vi lämna följande rekommendationer 

 Att vuxenutbildningsutskottet säkerställer att arbetet med att utveckla 

målstyrningen, analysarbetet och andelen behöriga lärare fortlöper och följs upp. 

 Att vuxenutbildningsutskottet överväger att tydliggöra sina krav och förväntningar 

avseende vilken uppföljning som ska ske till utskottet i syfte att ge ytterligare 

underlag för beslut om eventuella åtgärder kopplat till måluppfyllelse av såväl 

ekonomisk som verksamhetsmässig art. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Lapplands kommunalförbunds revisorer har med hänsyn till väsentlighet och risk bedömt 

det angeläget att göra en granskning inom Lapplands kommunalförbunds 

verksamhetsområde – svenska för invandrare (SFI). 

Av förbundsordningen framgår bl a att ändamålet med verksamheten är att utveckla och 

fördjupa samarbetet mellan parterna samt att genom samordning åstadkomma ett bättre 

utnyttjande av resurser. Vidare framgår av förbundsordningen vilka uppgifter/åtaganden 

som förbundet har. 

En av de verksamheter som åvilar förbundet är undervisningen i Svenska för invandrare, 

SFI. En verksamhet som till följd av de ökande flyktingströmmarna utökats relativt 

kraftigt och fortsatt står inför omfattande utmaningar. Risker finns för att undervisningen 

av olika skäl, t ex lärarbrist i vissa språk, inte kan bedrivas med den omfattning och 

kvalitet som eftersträvas. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Lapplands kommunalförbunds 

verksamhet med SFI-undervisningen har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. 

2.3. Kontrollmål 
Granskningen omfattar följande kontrollmål: 

Ändamålsenlighet 

 Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar SFI-undervisningen 

 Lärarna har korrekt behörighet 

 Undervisningen bedrivs kontinuerligt under året och täcker behoven hos kartlagda 

målgrupper 

 Samarbete sker med externa parter såsom arbetsförmedling och näringsliv 

 Måluppfyllelse för verksamheten 

Ekonomiskt tillfredsställande 

 Måluppfyllelse ekonomiskt 

 LKF har system och rutiner för att bedöma om SFI-undervisningen bedrivs 

effektivt, sett utifrån deltagarnas förutsättningar och bakgrund 
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Intern kontroll 

 Vuxenutbildningsutskottet har angivit och dokumenterat ambitionsnivå och 

inriktning för verksamheten 

 Regelbunden rapportering sker till utskottet. Ev. åtgärder från utskottet 

dokumenteras i beslut 

 LKF säkerställer att undervisningen lever upp till befintliga statliga m fl krav 

2.4. Revisionskriterier 
Förbundsordningen och övriga relevanta interna och externa styrdokument såsom statliga 

förordningar och krav på SFI-verksamheten. 

2.5. Avgränsning och metod 
Revisionsobjekt i denna granskning är Lapplands kommunalförbunds direktion och 

primärt dess vuxenutbildningsutskott. 

Granskningen avgränsas i tid huvudsakligen till år 2015-2016. I övrigt se bakgrund, 

revisionsfråga och kontrollmål. 

Metoden i denna granskning har varit intervjuer och analyser av relevanta dokument. 

Intervjuer har genomförts med vuxenutbildningsutskottets ordförande, 

vuxenutbildningschefen samt lärcentracheferna i Gällivare, Jokkmokk, Pajala och Kiruna. 

Dokumentanalysen har avgränsats till förbundsordningen, måldokument, beslut och 

rapportering till utskottet, budget och ekonomiska uppföljningar, kvalitetsrapporter, 

årshjul för systematiska kvalitetsarbete. 

I bedömningen av revisionsfrågan och kontrollmål har en fyrgradig skala använts enligt 

nedan: 

Bedömningsskala för revisionsfråga och kontrollmål 

 inte (uppnått målnivån) 

 i begränsad utsträckning (uppnått målnivån) 

 till övervägande del (uppnått målnivån) 

 ja (uppnått målnivån) 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

I detta kapitel redogörs för iakttagelserna utifrån respektive kontrollmål. Den revisionella 

bedömningen inklusive en sammanfattning för varje kontrollmål återfinns i rapportens 

sammanfattande del 1.1. 

3.1. Ändamålsenlighet 

3.1.1. Systematiska kvalitetsarbete 

Det systematiska kvalitetsarbetet avseende Lapplands lärcentra bedrivs på två nivåer – 

huvudman samt skolenhet och följer ett årshjul där det framgår vilka delar som ska följas 

upp under året. Svenska för invandrare (SFI) är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet, vilket även bekräftas av intervjuerna. Av det beslutade årshjulet för 

kvalitetsarbetet 2015 framgår vilka särskilda nyckeltal som ska följas upp kopplat till SFI 

där bland annat kursdeltagare, avbrott i procent och andel godkända betyg följs upp. 

Varje lärcentra sammanställer arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet i en 

kvalitetsrapport. Av intervjuerna framgår att BRUK1 används som ett stöd i arbetet  

Av intervjuerna framgår vidare att flexibiliteten i undervisningen har varit ett 

fokusområde i det systematiska kvalitetsarbetet under flera år. Flexibiliteten handlar om 

hur SFI-undervisningen ska kunna kombineras med exempelvis jobb, andra studier, 

föräldraledighet m.m. Arbetet med fokus på flexibilitet har lett till att utbildningen har 

utvecklats avseende upplägg, indelning i grupper m.m. Som exempel på hur utbildningen 

har blivit mer flexibel lyfter de intervjuade fram undervisning via digital plattform där 

eleven oberoende av tid och rum kan få del av undervisningen samt att lättare 

undervisning erbjuds med samtidig praktik. Lättare undervisning i kombination med 

praktik används för bland annat analfabeter. 

En förstelärare har anställts i syfte att bland annat förbättra arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet och då främst det analyserande arbetet. Försteläraren är en gemensam 

resurs för samtliga lärcentraenheter. Enligt intervjuer fungerar det bra avseende att de 

olika enheterna kan ta del av försteläraren och det lyfts särskilt fram att det sker ett arbete 

tillsammans med försteläraren i syfte att förbättra analyserna utifrån det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

En utmaning i det systematiska kvalitetsarbetet är att få ”ärliga” svar från eleverna vid 

insamlandet av information om hur undervisningen bedrivs. De intervjuade upplever att 

det kan finnas kulturella skillnader och erfarenheter som gör att det finns svårigheter för 

den enskilda eleven att klaga på myndigheter, vilket medför att det kan finnas en 

problematik i att kritisera läraren. En effekt av detta är att de utvärderingar som 

genomförs inte alltid blir ärliga i alla lägen. De intervjuade uppger att det sker arbete 

kring att utveckla kursutvärderingarna och att det för 2016 är ett särskilt mål för 

verksamheten. Sammanställning av enkäterna sker en gång per år.  

                                                             
1 BRUK ”är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det 
systematiska kvalitetsarbetet” Källa: http://www.skolverket.se 
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3.1.2. Lärarbehörighet 

Av kvalitetsrapporten avseende 2015 framgår att 70 % av lärarna har lärarlegitimation för 

SFI-undervisning, dock har 91 % av lärarna pedagogisk högskoleexamen. Det framgår av 

intervjuerna att en lärare som inte har behörighet i SFI inte kan erbjudas 

tillsvidareanställning. Det varierar mellan de olika orterna i vilken utsträckning lärarna 

har behörighet i SFI, exempelvis har Jokkmokk 100 % behörighet och Kiruna 44 %. De 

lärare som anställs kommer i stor utsträckning från grundskolan, vilket ses som positivt 

för det enskilda lärcentrat men får, enligt intervjuer, följden att det försvinner 

legitimerade lärare från grundskolan. 

Lärarna som vill komplettera sin behörighet med SFI erbjuds stöd i form av betalda resor, 

ledighet och litteratur i samband med studierna. 

3.1.3. Undervisning, kartläggning och samarbeten 

Intagen av elever till SFI-undervisningen sker som regel en gång i månaden även om det 

också förekommit fler intag än en gång i månaden. Samtliga elever har, enligt intervjuer, 

en individuell studieplan. Metoderna för kartläggningen av den enskilda eleven och 

dennes kunskapsnivå skiljer sig åt mellan de olika enheterna. De metoder som används är 

introduktionsvecka och intervjuer/samtal. Vid kartläggningssamtalen erbjuds eleven tolk 

om denne anser sig behöva det. Efter kartläggningen av elevens kunskapsnivå delas 

eleverna in i kurser. Indelningen sker i fyra olika kurser avseende SFI-undervisningen och 

bygger på elevens identifierade kunskapsnivå. Varje kurs har tre studievägar. Lärarna 

utvärderar kontinuerligt elevens utveckling, dock dokumenteras inte detta på något sätt 

enligt intervju. 

Undervisningen bedrivs kontinuerligt under året och en förutsättnings för detta är att 

lärarna har så kallad semestertjänst, vilket innebär 40-timmars arbetsvecka och semester 

på minst 25 arbetsdagar. 

Samarbeten sker främst med arbetsförmedlingen men även olika typer av samarbeten 

sker med arbetsgivare och kommunernas integrationssamordnare/motsv. Av intervjuerna 

framgår att det skiljer sig åt hur samarbetet ser ut. Samarbetet med arbetsförmedlingen 

och hur väl detta fungerar är personberoende och varierar beroende på den enskilda 

tjänstemannen på arbetsförmedlingen, enligt intervju. Kontakten med arbetsförmed-

lingen kan ske antingen på arbetsförmedlingen eller genom att personal från 

förmedlingen kommer till lärcentrat. Vidare framgår att samarbetet med 

arbetsförmedlingen idag bedrivs i projektform med koppling till etableringsreformen2. 

Under intervjuerna lyfts Kiruna fram som ett lyckat koncept för samarbete. I Kiruna är 

lärcentrats rektor representerad i det så kallade Kompetensrådet där representanter från 

kommunen, LKAB och företrädare för Företagarna också ingår. 

  

                                                             
2 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända. ”Lagen innehåller bestämmelser om 
ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etable-
ring i arbets- och samhällslivet.” 
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3.1.4. Måluppfyllelse 

Av delårsrapporten för 2016 framgår att de mål som är satta för SFI-undervisningen 

beräknas alla att nås under året. I detta sammanhang lyfts under intervju fram att det 

pågår ett arbete med att förbättra analysarbetet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet 

och att detta även omfattar arbete kring att sätta bättre mål. Direktionen har i oktober 

2016, enligt intervju, gett uppdrag om att arbeta fram en vision och övergripande mål för 

verksamheten. Ett nästa steg enligt de intervjuade blir att säkerställa att de mål som 

arbetas fram har en koppling till de övergripande målen. 

3.2. Ekonomiskt tillfredställande 
3.2.1. Ekonomi och effektivitet 

Det framgår av intervju att utfallet mot budget kommer att vara negativt och detta 

förklaras genom att det ökade elevunderlaget i Kiruna har varit större än beräknat samt 

att de externa resurserna i form av medel från Migrationsverket inte har täckt ökningen av 

elever. De intervjuade uppger att det finns svårigheter i att lägga en budget med anledning 

av att prognoserna är osäkra gällande hur många asylsökande som kommer komma under 

året. 

Enligt intervju beräknas strömmarna av flyktingar inte vara lika höga som tidigare år 

kopplat till de nya reglerna som börjar gälla från 2017 gällande invandring och 

anhöriginvandring. Politiken uppges särskilt följa detta. 

Bedömning av om undervisningen bedrivs effektivt mäts utifrån ett antal nyckeltal, 

exempelvis; elever per lärare, hur många timmar som läggs ned på varje elev för godkänt 

och kostnad per elev. Vidare följs fördelningen av hur andelen ser ut gällande de som har 

läs- och skrivinlärning och mer än 13 års utbildning. De intervjuade drar slutsatsen att de 

har färre lärare per elev än riket, att det är färre av eleverna i förhållande till resterande 

riket som har högre utbildning. De intervjuade lyfter fram att effektiviteten är god och de 

lyfter inte fram några särskilda områden där de gör bedömningen att effektiviteten inte är 

god. 

3.3. Intern kontroll 
3.3.1. Ambitionsnivå och inriktning för verksamheten 

Utskottet antog i feb 2016 verksamhetsmål för sin verksamhet där de övergripande målen 

för SFI-undervisningen och visionen för vuxenutbildningsutskottets verksamhet framgår. 

Följande mål beslutade utskottet om för SFI-verksamheten 2016: 

 Utveckla flexibelt arbetssätt på SFI 

 Utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen 

 Projekt i syfte att stärka kopplingen mellan SFI och arbetslivet samt utveckla 

lärprocessen i SFI 

 Tillsätta förstelärare i syfte att utveckla SFI 

Som vi noterat i avsnitt 3.1.5 sker ett arbete med att utveckla såväl de övergripande målen 

för SFI-verksamheten som arbetet med visionen.  
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3.3.2. Uppföljning/rapportering till utskottet 

Det finns en uppdelning mellan vilka ärenden som hanteras av direktionen respektive 

vuxenutbildningsutskottet. Ansvaret framgår av beslutad delegationsordning. 

Vuxenutbildningsutskottet har enligt delegationsordningen ansvar för beslut kopplat till 

mottagande, antagning, avstängningar och upphörande av utbildning gällande SFI-

undervisningen. Övriga delar kopplat till SFI-undervisningen ansvarar direktionen för, 

exempelvis ekonomi, godkännande av kvalitetsredovisning m.m. Nedan återges vilken 

uppföljning/redovisning som sker till direktionen och utskottet. 

Det sker redovisning på varje sammanträde kring SFI-undervisningen, enligt intervju. Av 

protokollen framgår att det sker någon form redovisning till direktionen och vuxen-

utbildningsutskottet vid varje sammanträde. Redovisningen består av bl.a. förändringar 

kopplat till SFI-undervisningen av elevantal, framtida behov av SFI-undervisning, 

redovisning av kvalitetsrapport, ekonomi, individuella studieplaner m.m. Politikerna i 

vuxenutbildningsutskottet upplevs som ”alerta” och det finns ett intresse för SFI-

undervisningen genom att politikerna ställer frågor. Vuxenutbildningsutskottet får 

särskilt till sig ärenden kring avslutande av studier för enskild elev där utskottet har att 

fatta beslut i frågan om dessa ska avbrytas eller inte. Utöver detta framgår av protokollen 

att utskottet får redovisat information avseende; elevunderlaget i kommunerna, långsiktig 

statistik kopplat till elever och undervisningen.  

Den samlade kvalitetsrapporten för SFI-undervisningen redovisas och antas av 

direktionen. Enligt intervju redovisas kvalitetsrapporten även för vuxenutbildnings-

utskottet, vilket även bekräftas av utskottets sammanträdesprotokoll från dec 2015. 

Direktionen har en beslutad plan för uppföljning som revideras årligen efter utvärdering 

och analys av riskområdena. Ekonomisk uppföljning med tillhörande analyser sker vid 

varje sammanträde och där framgår av protokollen att SFI-undervisningen är en del av 

denna. Den uppföljning som sker av målen ingår i delårsrapport och årsredovisning. 

Agendan för vuxenutbildningsutskottets möten bestäms av vuxenutbildningsutskottets 

ordförande efter dialog med vuxenutbildningschefen. 

Ansvaret att säkerställa att undervisningen bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning 

åligger varje lärcentrachef, enligt intervju. Det sker exempelvis uppföljning i vilken 

utsträckning som eleverna kan erbjudas plats på SFI inom en månad på de olika 

lärcentrana. Kontrollerna om undervisningen bedrivs enligt lagstiftning uppges ske 

genom möten mellan pedagoger och lärcentrachef, som en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet samt verksamhetsbesök som genomförs av lärcentrachefen. Det lyfts även 

fram av de intervjuade att Skolinspektionen särskilt har följt upp SFI-undervisningen och 

att det inte fanns några synpunkter på hur denna bedrevs. 


