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SFI-undervisningen inom Lapplands kommunalförbund 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Lapplands kommunalförbund, LKF, 
har vi granskat SFI-undervisningen inom LKF. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om LKF:s verksamhet avseende SFI-undervisningen bedrivs 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande. Granskningen 
har varit avgränsad till i huvudsak LKF:s vuxenutbildningsutskott men även 
direktionen till viss del. 

Granskning och bedömning har gjorts inom områdena ändamålsenlighet, 
ekonomi och internkontroll. 

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. 

Vår bedömning är att verksamheten avseende SFI-undervisningen 

i Lapplands kommunalförbund till övervägande del bedrivs på ett 

ekonomiskt tillfredställande sätt. 

Vår bedömning är att verksamheten avseende SFI-undervisningen 

i Lapplands kommunalförbund till övervägande del bedrivs med 

tillräcklig intern kontroll. 

Vi baserar bedömningarna på följande: 

 Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar SFI-undervisningen och 

formerna för detta finns dokumenterat i ett årshjul. Åtgärder kopplat 

till det systematiska kvalitetsarbetet har genomförts i syfte att utveckla 

undervisningen samt att förstelärare har tillsats för att bl. a. utveckla 

de analyserande delarna av arbetet. 

 Åtgärder har vidtagits i syfte att öka andelen behöriga lärare. 

 Kartläggning av samtliga elever sker och dessa ges en individuell 

studieplan vid antagandet. Vidare har samtliga lärcentra kontinuerliga 

intag som möjliggörs genom att lärarna har semestertjänst. 
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 Samarbeten mellan orterna anses fungera och den huvudsakliga 

samarbetspartnern är Arbetsförmedlingen, men även samarbete med 

respektive kommun och näringslivet lyfts fram. 

 Uppföljning av ekonomin pekar på att verksamheten inte kommer nå 

budget, men detta förklaras till stor del utifrån omständigheter som är 

svåra att överblicka och estimera. Det genomförs bedömningar 

avseende effektiviteten av undervisningen och denna bedöms av de 

intervjuade som god samt att inga särskilda områden finns där 

effektiviteten inte är god. 

 Det finns beslutade mål för verksamheten som följs upp i 

delårsrapport och årsredovisning. 

 Den ekonomiska uppföljningen innehållande analys av utfall sker på 

direktionens sammanträden under året. 

 Kontroller av om undervisningen bedrivs lagenligt är respektive 

lärcentrachef ansvarig för. Kontroller av detta sker genom möten 

mellan pedagoger och lärcentrachef samt verksamhetsbesök. 

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 måluppfyllelse av såväl ekonomisk som verksamhetsmässig 

art. 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad 

revisionsrapport. 

 

Direktionens och vuxenutbildningsutskottets svar på vår granskning emotses 

till senast 2017-04-01. 

 

För Lapplands kommunalförbunds revisorer 

 

 

 

Åke Kangas, ordförande Rune Hedberg, revisor 
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