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Förord 

Varje år bosätter sig ett stort antal nyanlända invandrare i Sverige, 

många med flerårig utbildning och värdefulla erfarenheter och 

kontakter. Våra nyanlända utgör en viktig resurs i vårt samhälle 

bland annat för att Sverige med en åldrande befolkning ska kunna 

klara sin kompetensförsörjning.  

Inom den regionala plattformen Kompetenssamverkan Skåne 

samverkar Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen 

Skåne, Kommunförbundet Skåne och Lärosäten Syd. Ett tema för 

samverkan är hur utlandsföddas kompetens bättre kan tas tillvara.  

Den nu genomförda förstudien Regional plattform för yrkes-SFI i 

Skåne är ett led i detta arbete. Förstudien ligger också väl i linje 

med det samarbete som sker mellan olika aktörer inom den 

regionala överenskommelsen (RÖK) för att underlätta nyanlända 

flyktingars och andra invandrares etablering. I RÖK- arbetet anges 

fyra fokusområden: Bostad, Hälsa, Språk och Arbete. 

Förstudien bygger på den samlade erfarenhet som finns hos 

kommuner, offentliga och privata SFI-anordnare, 

Arbetsförmedlingen, högskolor samt företrädare för näringslivet. 

Det finns en stor enighet om att samverkan kring en gemensam 

plattform för yrkes-SFI skulle gynna både utbildare och 

målgruppen. Förstudiens förslag till organisation och finansiering 

har diskuterats och så långt som möjligt förankrats hos berörda 

aktörer.  Förstudiens resultat och förslag lämnas nu vidare för 

beslut och genomförande. 

 

Ett stort tack till alla berörda individer, parter och organisationer 

som förtjänstfullt gjort denna förstudie möjlig. Ett särskilt tack till 

förstudiens styrgrupp med projektägaren Länsstyrelsen Skåne och 

samarbetsparterna Arbetsförmedlingen, Region Skåne och 

Kommunförbundet Skåne samt till finansiären Europeiska 

Socialfonden. 

 
Peter Cavala 

Samhällsbyggnadsdirektör 

Länsstyrelsen Skåne 
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Sammanfattning 

Arbetet med förstudien "Regional plattform för yrkes-SFI i Skåne" har 

pågått under 2014.  Syftet med förstudien har varit att utreda behov och 

förutsättningar i länet för en regional samverkan kring yrkesinriktad SFI. I 

förstudien presenteras och förordas ett konkret organisations- och 

finansieringsförslag samt samverkansavtal för en regional plattform för yrkes-

SFI i Skåne. Förstudiens slutsats är att en regional plattform för yrkes-SFI 

skulle ge vinster i form av: 

 Ökat kursutbud 

 Individanpassade utbildningar 

 Bättre samverkan mellan aktörerna 

 

Ökat kursutbud 

Ökat kursutbud genom regional samverkan ger kommunerna ett ökat 

elevunderlag och bättre ekonomiska förutsättningar. De små kommunerna 

anses ha mest att tjäna på en regional samverkan eftersom det har ett lägre 

elevunderlag, begränsat kursutbud och snävare ekonomiska förutsättningar. 

 

Individanpassade utbildningar 

Genom regional samverkan ges bättre möjligheter för kommuner och 

Arbetsförmedlingen att tillsammans erbjuda individanpassade utbildningar. 

Att hitta regionala lösningar för att bättre kunna individanpassa 

utbildningsinsatser för nyanlända och andra som läser SFI är av oerhörd stor 

vikt. Detta då individens tid i etablering och mot självförsörjning kan kortas.  

 

Bättre samverkan 

Det efterfrågas fler kontaktytor mellan länets kommuner och mellan 

kommuner och Arbetsförmedlingen för att öka kunskapen om varandras 

uppdrag och arbetssätt. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte, mer samordning 

och utvecklingsfrågor är ett antal områden som är intressanta för regional 

samverkan. Det kan konstateras att ett regionalt samverkansbehov och en vilja 

till samverkan finns i Skåne men svårigheter att hitta former för gemensam 

finansiering och kostnadsfördelning upplevs vara ett hinder för ett konkret 

samarbete.  

 

Regional plattform för yrkes-SFI 

Två nästan snarlika organisations-och finansieringsförslag lämnas. De 

baseras på delar av stockholmsmodellen Sfx, SFI i kombination med 

yrkesutbildning och Gävleborgsmodellen, arbetsmarknadsutbildning med SFI i 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Samordning krävs i båda 

organisationsförslagen. Två samordnartjänster på heltid föreslås, en på 

Arbetsförmedlingen och den andra i kommunen alternativt på 

Kommunförbundet Skåne.  
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1. Inledning 

Projektet regional plattform för yrkes-SFI1 är en förstudie som genomförts 

1 januari – 31 december. Projektägare är Länsstyrelsen Skåne2. Projektet, som 

finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF)3, har som övergripande syfte att 

ta fram kunskapsunderlag och belysa hur man i Skåne på regional nivå kan 

tillvarata de erfarenheter kring yrkesinriktad SFI som finns i Skåne och på 

andra håll i landet. Målsättningen för projektet är att kunna presentera ett 

konkret organisations- och finansieringsförslag och samverkansavtal för en 

regional plattform för yrkes-SFI i Skåne. Under projekttiden för det tidigare 

projektet Ökad inkludering genom språk skulle förslag på en interkommunal 

lösning kring regional yrkes-SFI ha uppnåtts men fått avvaktas i väntan på 

resultat av den SFI-utredning (SOU 2013:76) som blev klar i oktober 2013. 

Möjligheterna för koppling mellan yrkes-SFI, gymnasial yrkesutbildning, 

arbetsmarknadsutbildning och yrkeshögskoleutbildning liksom 

kompetenshöjande arbetsmarknadsinriktade projekt för målgruppen kommer 

också att belysas. Därutöver kommer möjligheterna till koppling av framtida 

regional plattform för validering för att säkerställa synergieffekter och 

samverkansvinster att diskuteras.  

 

Projektet har haft en styrgrupp som har träffats tre gånger under 

projekttiden, bestående av representanter från Länsstyrelsen (projektägare), 

Kommunförbundet Skåne, Arbetsförmedlingen och Region Skåne.  

 

Rapporten är strukturerad på följande sätt. I kapitel två ges en tillbakablick 

av undervisning i SFI, samverkan mellan skolformer och med andra aktörer, 

rapporter om SFI och SFI-utredningens förslag om ersättningsbelopp. I kapitel 

tre presenteras statistik samt ges en kort beskrivning av arbetsmarknadsläget 

för utrikesfödda och jämställdhet. Vidare i kapitel fyra lyfts goda exempel i 

landet och i kapitel fem ges en lägesbild av verksamheten i Skånes kommuner 

kring yrkes-SFI. I kapitel sex ges en översiktlig beskrivning av koppling mellan 

validering och yrkes-SFI. I kapitel sju och åtta redogörs för analys, slutsatser 

och förslag till kommande regional plattform för yrkes-SFI. I kapitel nio 

beskrivs finansieringsförslag av utbildning och samordnartjänst och i kapitel tio 

ges förslag till start av utbildning. Slutligen i kapitel elva finns referenser som 

följs av bilagor som består av bl. a exempel på finansiering av samordnartjänst, 

samverkansavtal, prislista med mera.

                                                   
1 SFI (Svenska för invandrare), utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad 

språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande 
kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. 
2 Länsstyrelsen är regeringens företrädare och samordningsorgan för statlig verksamhet i Skåne. 
Länsstyrelsen för ut och gör regeringspolitiken tydlig i länet. Omvänt återför Länsstyrelsen 
information om förhållanden i Skåne tillbaks regeringen. 

3 Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre 
jobb i Europa. Fonden är lika gammal som EU och instiftades år 1957. Då som nu är målet att minska 
skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. 
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1.1 Uppdrag och avgränsning 

Förstudien regional plattform för yrkes-SFI i Skåne är en fortsättning på tidigare genomfört 

projekt Ökad inkludering genom språk4 som var ett samverkansprojekt mellan projektägaren 

Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, tio skånska kommuner och den idéburna sektorn. 

Projektet medfinansierades av ESF och pågick under perioden mars 2011 till och med juni 2013. 

Projektets syfte var att genom samverkan kring utveckling av SFI identifiera språkstödjande 

insatser och metoder för att påskynda och underlätta nyanländas integrering på 

arbetsmarknaden. Projektet var ett delprojekt inom ramen för Partnerskap Skåne. Partnerskap 

Skåne är en regional plattform för metodutveckling kring etablering av asylsökande flyktingar 

och andra invandrare. Projektet arbetade bland annat med att stödja framväxt av och 

förberedelse inför en regional plattform kring yrkesinriktad SFI.  

 

I denna förstudie görs en kunskapsgenomgång och omvärldsanalys som utmynnar i ett 

konkret förslag på organisations-, finansierings- och samarbetsavtal för regional organisering av 

yrkesinriktad SFI. Därutöver är ambitionen att förstudien ger ett fördjupat underlag inför 

kommande diskussioner och beslut. En målsättning är också att genom förstudien initiera en 

förankringsprocess hos samtliga berörda aktörer i syfte av att förbereda beslutsprocessen. 

1.2 Metod, material och upplägg 

Rapporten ger en kortfattad historisk tillbakablick i de faktiska omständigheterna kring 

dagens SFI undervisning följt av rapporter om SFI, arbetsmarknadsläget för utrikesfödda, goda 

exempel i landet, en lägesbild av verksamheten i Skånes kommuner, validering, analys, 

slutsatser, förslag, finansiering, start av utbildning och slutligen referenser och bilagor. 

 

Underlaget för rapporten är främst insamlat via samtal med SFI rektorer, kursanordnare, 

kommunala och statliga tjänstemän samt politiker. För att komplettera bilden har studier, 

utredningar, utvärderingar och forskarrapporter lästs. Även gruppdiskussioner, studiebesök, 

konferens och nätverksträffar har varit en del av det empiriska materialet. 

2. SFI - En tillbakablick   

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) startade i mitten av 1960-talet då 

studieförbunden fick uppdraget att anordna verksamheten. På 1970-talet öppnades möjligheten 

för arbetsmarknadsutbildningar att även innehålla SFI och undervisningen överfördes från 

studieförbunden till AMU-centren5. Samtidigt gavs rätten till anställda invandrare att på 

arbetstid delta i SFI under 160 eller 240 timmar. I mitten av 1980-talet fick kommunerna ansvar 

för grundläggande SFI enligt lagen (1986:159) om grundläggande svenskundervisning för 

                                                   
4 Slutrapport: Ökad inkludering genom språk, (2013), Länsstyrelsen Skåne. 

5 Arbetsmarknadsutbildningscenter som etablerades på 1950-talet. Ombildades till AMU-gruppen 1986 och är från 2000 
Lernia AB. 
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invandrare vilket innebar att ansvaret delades mellan kommunerna och AMU-center. 

Kommunerna hade ansvaret för grundläggande utbildning och AMU för påbyggnadsutbildningar. 

På 1990-talet överflyttades ansvaret och huvudmannaskapet för SFI helt till kommunerna och 

bestämmelser om undervisningen skrevs in i skollagen (1985:1100). Kommunerna blev enligt 

skollagen skyldiga att hålla SFI tillgänglig så att en kurs kunde påbörjas inom tre månader från 

det att rätten till SFI börjat.  

2002 infördes en ny kursplan för SFI med fyra kurser på tre olika studievägar. Med den nya 

kursplanen anpassades SFI bättre till individernas skiftande bakgrund och förutsättningar. 

Kursplanen gäller fortfarande med vissa justeringar. 

 

År 2007 renodlades SFI till en språkutbildning. Läs- och skrivinlärning (alfabetisering) är en 

egen del som kan läsas fristående eller kombinerat med någon av SFI-kurserna. 1 december 2010 

trädde etableringsreformen i kraft och i samband med detta infördes bestämmelser i skollagen 

(2010:800) om när SFI ska kunna påbörjas för de som omfattas av reformen. Kommunerna ska 

verka för att de som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare ska kunna påbörja SFI inom en månad från det att den nyanlände anmält sig till en 

SFI-kurs hos kommunen. SFI renodlades till att vara en språkutbildning och samhällsinformation 

togs bort ur kursplanen. Kommunerna fick möjlighet att i samarbete med Arbetsförmedlingen 

ge SFI-studerande språkövning i arbetslivet genom att nya bestämmelser om detta infördes i 

skollagen. 

2.1 SFI - idag, ansvar och organisering 

I princip alla som är bosatta i kommunen och som har behov av SFI ska erbjudas undervisning 

inom tre månader från folkbokföring. Det finns individualiserade former av svenskundervisning 

med till exempel yrkesinriktning. Formerna för och utbudet av SFI skiljer sig mellan olika 

kommuner och regioner. I de flesta län finns eller utvecklas mellankommunal samverkan inom 

svenskundervisningen. Länsstyrelsen Skåne bidrar bland annat genom dialogmöten, 

kompetenshöjande insatser och stöd till gemensamma utvecklingsprojekt. För att kunna erbjuda 

individuellt anpassad SFI, som till exempel yrkesinriktad svenskundervisning och yrkessvenska, 

behövs ofta ett regionalt samarbete mellan kommuner, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, 

universitet och högskolor, andra utbildningsanordnare, branschorganisationer med flera. De 

intervjuade anser Arbetsförmedlingens roll i utvecklandet av yrkesinriktad svenskundervisning 

vara alltjämt otydlig.  

 

Länsstyrelserna samverkar i en gemensam fokusgrupp för SFI och utbildning. 

Utgångspunkten för gruppens arbete är prop. 2009/10:60 om nyanlända invandrares 

arbetsmarknadsetablering och länsstyrelsens uppdrag att utveckla samverkan på regional nivå. 

Gruppens roll är att samla in lärande exempel och utarbeta rekommendationer till 

länsstyrelserna. I arbetet ingår även kontakter med övriga aktörer på nationell nivå.  
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2.2 Samverkan mellan skolformer och med andra aktörer 

Utbildningen i svenska för invandrare ska organiseras så att den kan kombineras med studier 

inom andra skolformer inom skolväsendet, med kommunal vuxenutbildning eller med särskild 

utbildning för vuxna. För att eleven ska kunna kombinera studier inom olika skolformer 

förutsätts att det finns en nära samverkan mellan de olika skolformerna, vilket understrykas i 

Lvux12.6 I skollagen finns ett krav på att huvudmannen för SFI i samarbete med 

Arbetsförmedlingen ska verka för att eleven ges möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och 

att SFI kan kombineras med andra aktiviteter, som arbetslivsorientering, validering, praktik eller annan 

utbildning.7 Kommunerna har det huvudsakliga ansvaret för att tillhandahålla och finansiera 

Komvux åt kommunmedborgarna. Men det är Arbetsförmedlingen och kommunen tillsammans 

som har ansvar för integrationsinsatser. 

2.3 Rapporter om SFI 

Statskontorets rapport från 20098 pekar på att en yrkesinriktad SFI påskyndar 

språkinlärningen, bidrar till bättre studieresultat samt innebär att SFI-deltagarna snabbare får ett 

arbete. För att deltagarna ska kunna erbjudas yrkesinriktade SFI-studier i högre utsträckning, 

krävs en ökad samverkan kommuner emellan. Samtidigt som det är svårt att öka den 

interkommunala samverkan, är det enligt Statskontoret ytterst viktigt att staten och 

kommunerna så långt som möjligt tar tillvara på SFI-deltagarnas tidigare yrkeserfarenheter och 

ambitioner om framtida arbete. Statskontoret föreslår att regeringen tar initiativ till en ökad 

interkommunal samverkan med syfte att få till stånd fler yrkesinriktade SFI-utbildningar. 

 

I rapporten ”Alla kan inte göra allt – men alla kan göra något”9  behandlas samverkan när det 

handlar om regionalt samarbete kring nyanlända invandrares etablering. En av slutsatserna är att 

det sällan finns några egentliga hinder för samverkan mellan kommunerna och mellan 

kommunerna och Arbetsförmedlingen, utan att det är den politiska viljan och initiativkraften 

som avgör om man ska bli framgångsrik eller inte. Ett av de vanligaste och allvarligaste hindren 

för ett konkret samarbete uppges vara svårigheterna att hitta former för gemensam finansiering 

och kostnadsfördelning.  

 

  

                                                   
6 Luvux12, avsnitt 2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 
7 22 kap. 7 § skollagen 

8 Statskontoret (2009). SFI-resultat, genomförande och lärarkompetens. En utvärdering av svenska för invandare. 

Rapport 2009:2 

9 Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Om regionalt samarbete kring nyanlända invandrares etablering. 
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2.4 SFI utredning  

Utredningen från 2013 föreslår ett system med SFI som innebär att individen själv kan välja 

utbildningsanordnare, offentlig eller fristående och att utbildningsanordnare får en ersättning 

(SFI-peng) som följer individen. Genom införandet av SFI-peng ökar konkurrensen mellan olika 

anordnare och därmed kan valfriheten för den enskilde öka. En sammanfattning av SFI-

utrednings10 förslag vad gäller just yrkesinriktad SFI, ersättningsbelopp, modeller och inter-

kommunal ersättning följer nedan. Denna utredning landade i ett förslag om att SFI upphör som 

skolform och läggs in i vuxenutbildningen. Utredningen är fortfarande en lagrådsremiss och 

inget beslut är fattat.11 

 

SFI-utredningen anser att viss SFI är dyrare än annan. Det gäller bland annat kurser med 

yrkesinriktad SFI, ibland kallade för sfx-utbildningar. Dessa utbildningar menar Hallerby (2013), 

kommer inte att kunna finansieras inom ramen för ett peng-system. ”Det är dock utbildningar 

som gett mycket positiva erfarenheter och kommunerna bör därför även i framtiden ha 

möjlighet att anordna sådana utbildningar. (s.308)” Med ett peng-system försvinner möjligheten 

för kommunerna att lägga ut SFI på entreprenad vilket kan göra det svårare att anordna 

utbildningar i yrkesinriktad SFI. Vidare menar Hallerby (2013) att med de undantag som föreslås 

i skollagen för upphandling av yrkesutbildningar inom Komvux bör kommunerna även fortsatt 

kunna anordna utbildningar där SFI och yrkesutbildningar kombineras, bland annat sfx12. 

2.4.1 Tre modeller för beslut om ersättningsbelopp 

* Modell 1 statligt fastställda ersättningsbelopp 

Modell med Statligt fastställda ersättningsbelopp föreslås där gemensam prislista används i 

landets samtliga kommuner.  Ansvaret för att bestämma prislistan lämnas till Skolverket som 

idag bl. a ansvarar för fastställande av riksprislistan för fristående grund- och gymnasieskolor. I 

förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på 

gymnasial nivå (yrkesvux) har regeringen angett ämnen på gymnasial nivå i tre olika 

kursgrupperna. Kommunerna får inom regelverket för yrkesvux13 ersättning per årsstudieplats. 

För de tre kursgrupperna kan olika ersättningsbelopp bestämmas, vilket skapar en pristrappa där 

kurser med låga genomförandekostnader får en lägre prisnivå, och ersättningsbeloppen kan 

sedan öka successivt för de två övriga kursgrupperna.  

Fördelarna med denna modell är att den leder till ett tydligt och förutsägbart system. 

Modellen grundas på ett beprövat system som kommunerna har erfarenhet av och förtroende 

för. Förutsättningarna för etablering för de enskilda utbildningsanordnarna kommer därmed inte 

skilja sig åt oavsett var i landet etableringen görs. En statligt bestämd prisnivå kan också utgöra 

en kvalitetsgaranti då risken för lägre kvalitet på grund av för låg ersättning minimeras. Inte 

                                                   
        10 Svenska för invandrare-valfrihet, flexibilitet och individanpassning. SOU 2013:76 

11 http://www.regeringen.se/sb/d/18291/a/244500 
 
12 Se avsnitt 4.2 
13 Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning. 

http://www.regeringen.se/sb/d/18291/a/244500
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heller uppstår någon risk för att kommuner lägger över kostnader på andra kommuner genom 

att först ta med kurser i sitt utbud för att sedan sätta ett orimligt lågt ersättningsbelopp. 

Nackdelar med modellen kan vara att prissättningen inte speglar kommunernas verkliga 

kostnader som oftast skiljer sig åt. Med fasta prisbelopp kan kommuner inte heller prioritera 

vissa utbildningar genom en högre ersättning. En stark statlig styrning av kommunernas 

verksamhet kan komma att uppfattas som en begränsning i det kommunala självbestämmandet.  

 

* Modell 2 kommunalt fastställda ersättningsbelopp 

I modell med kommunalt fastställda ersättningsbelopp ansvarar varje kommun helt och hållet för 

framtagande och fastställande av ersättningsbelopp inom den egna kommunen. Dessa belopp 

bygger på kommunala prioriteringar av hur man förväntar sig ett bästa utfall för avsatta medel.  

Prislistan behöver inte innehålla ersättningsbelopp för samtliga nationella kurser utan ska relatera 

till de kurser som ingår i kommunens utbud. Kommunerna har också full frihet att organisera 

prissättningen per enskild kurs eller genom indelning i olika kursgrupper. Fördelar med denna 

modell är att modellen speglar den faktiska kostnadsbilden i landets kommuner och priset 

fastställs av den part som har betalningsansvar för verksamheten. Möjligheten till regional 

samverkan stärks eftersom besluten om olika prisnivåer inte fattas på nationell nivå. Det 

kommunala självbestämmandet kommer att upplevas som opåverkat. Nackdelar är att det finns 

en risk att en kommun som inte driver verksamhet i egen regi utan enbart hänvisar eleverna till 

valfrihetssystemet sätter priset så lågt att det inte går att driva verksamheten med acceptabel 

kvalitet. Detta kan leda till att få eller inga enskilda utbildningsanordnare etablerar sig i 

kommunen.   

 

* Modell 3 kombination av statligt och kommunalt fastställda ersättningsbelopp 

I den tredje modellen kombination av statligt och kommunalt fastställda ersättningsbelopp markerar 

staten sitt intresse för den rättighetsbaserade utbildningen genom att bestämma minimibelopp 

för kurser som omfattas av gällande rättighetslagstiftning. Beloppen är dock inte absoluta, utan 

anger en miniminivå som inte kan underskridas men väl överstigas av kommunerna. Fördelar med 

modellen är att staten ansvarar för ett garanterat lägsta ersättningsbelopp för de kurser som 

genom rättighetslagstiftningen utpekats som särskilt angelägna. Kommunerna kan via 

prissättningen för övriga kurser prioritera vissa utbildningar och på detta sätt påverka kvaliteten 

inom Komvux med hjälp av prissättningen. Möjligheten till regional samverkan förstärks då 

besluten om olika prisnivåer inte ligger på nationell nivå. Nackdelarna med modellen kan vara att 

kommuner med högre faktiska kostnader än det statligt reglerade ersättningsbeloppet kan få 

svårigheter med att attrahera enskilda utbildningsanordnare och kommunen tvingas erbjuda 

rättighetsbaserade kurserna i egen regi. Det finns också en fara att en kommun som inte driver 

verksamhet i egen regi utan enbart hänvisar eleverna till valfrihetssystemet sätter priset så lågt 

att det inte går att driva verksamheten med godtagbar kvalitet.  
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* Interkommunal ersättning 

I skollagen (2010:800) finns bestämmelser om interkommunal ersättning14 för annan 

vuxenutbildning än SFI. Det saknas motsvarande bestämmelser i skollagen om interkommunal 

ersättning för SFI. Avsaknaden av bestämmelse för interkommunal ersättning för SFI är inte 

avgörande för att kommuner kommer överens om samverkan men det blir viktigt att 

ersättningen är reglerad i avtal. Det innebär bl.a. att utbildningskostnaderna finansieras till 

självkostnadspris via interkommunala ersättningar från elevernas hemkommuner. 

3.  Statistik & Jämställdhet 

Det saknas samlad statistik för hur fördelning av yrkesinriktad utbildning i kombination med 

SFI ser ut i Skåne län. När det gäller deltagande i Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsutbildning15 så är det fler män än kvinnor som deltar. Det samma gäller för de 

kommunala yrkesprogrammen enligt Skolverkets regleringsbrev (2014). Endast restaurang- och 

livsmedelsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet och barn- och 

fritidsprogrammet uppvisar en relativt sett jämn könsfördelning mellan 40 och 60 procent för 

vardera könet. Nästan samtliga elever på VVS- och fastighetsprogrammet och el- och 

energiprogrammet är män, medan andelen kvinnor är mycket hög på hantverksprogrammet. 

Deltagandet i arbetsmarkandsutbildning är generellt inte jämställt och kvinnor och män deltar 

ofta i utbildningar med olika inriktningar. Det finns fler utbildningar inom traditionellt 

mansdominerade utbildningsinriktningar, vilket kan vara en förklaring till att fler män har 

deltagit i arbetsmarknadsutbildningar. Över tid har dock kvinnors deltagande ökat på grund av 

att Arbetsförmedlingen ökat antalet utbildningar inom traditionellt kvinnodominerade yrken. En 

anledning till att kvinnor och män inte söker könsöverskridande utbildning kan vara att de saknar 

information om utbildningen eller vad den leder till. 

 

För att motverka könsuppdelning på arbetsmarkanden skulle det vara önskvärt att fler män 

respektive kvinnor bröt traditionella könsrollsmönster i valet av arbetsmarknadsutbildning. För 

kvinnor skulle det dessutom kunna föra med sig en högre sannolikhet att få ett arbete efter 

utbildningen eftersom de traditionellt manliga yrkena har en högre andel deltagare som får ett 

arbete efter avslutad utbildning. Mot denna bakgrund ses ett behov av utvecklingsarbete 

framöver. Ett exempel på hur man kan motverka könsbundna utbildningsval inom 

vuxenutbildningen är praktik för kvinnor inom den mansdominerade skogsindustrin respektive 

för män inom den kvinnodominerade vården vilket i sin tur skulle kunna leda till att den 

efterfrågade kompetensen inom dessa sektorer bättre tillgodoses. 

 

                                                   
14 Skollag (2010:800) 15 § En kommun, som i sin utbildning på grundläggande nivå har en elev som kommer från en 

annan kommun, ska få ersättning för sina kostnader för den elevens utbildning från elevens hemkommun. Detta gäller endast 
om hemkommunen har bedömt eller, efter överklagande av ett beslut enligt 14 § andra stycket, beslut har meddelats att 
eleven har rätt att delta i utbildningen. 

15 En arbetsmarknadsutbildning är en yrkesinriktad utbildning som svarar mot aktuell efterfrågan på arbetsmarknaden, 
exempelvis inom omvården, lager eller restaurang.  
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Personer i arbetsmarknadsutbildning efter typ av utbildning 
2013, i Skåne 
Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%) 

Utbildningsinriktning Antal   Pro
cent 

  Könsfördelning  Procent 

  Kvinnor Män Kvin
nor 

Män Kvinnor Män 

Kundservice 490 240 27 7 67 33 

Vård/omsorg 310 110 17 3 74 26 

Kontor/lager 240 220 13 7 52 49 

Restaurang 170 120 10 4 60 40 

Maskinoperatörsarbete 60 340 3 10 14 86 

Transport 130 980 7 29 12 88 

Tillverkning/hantverk 60 700 4 21 8 92 

Ekonomi/samhällsvetenskap 50 40 3 1 51 49 

Teknik/naturvetenskap 20 40 1 1 32 68 

Bygg/anläggning 20 290 1 9 6 94 

Datateknik 20 70 1 2 21 79 

Kultur/media 30 20 2 1 65 36 

Pedagogik 0 0 0 0 25 75 

Övriga utbildningar 190 200 11 6 49 51 

Totalt antal 1 780 3 370 100 100 35 66 

Källa: Arbetsförmedlingen 

3.1 Arbetsmarknadsläget för utrikesfödda 

Arbetsförmedlingens budgetunderlag16 för 2015-2017 visar att utrikesfödda utgör 40 

procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Av dessa 160 000 utrikesfödda är flertalet födda i ett 

utomeuropeiskt land. År 2005 var andelen utrikesfödda inskrivna på Arbetsförmedlingen drygt 

20 procent. Ökningen av antalet inskrivna arbetslösa bland utrikesfödda har till största delen 

skett bland utomeuropeiskt födda. Hösten 2013 var 112 000 utomeuropeiskt födda inskrivna 

som arbetslösa. Det är en ökning med tre gånger fler än i början av 2008. Antalet inskrivna 

arbetslösa som är utomeuropeiskt födda bedöms öka med mellan 5 000 och 10 000 år 2014 och 

nå över 120 000 personer, för att sedan minska något i och med att efterfrågan på arbetskraft 

ökar. Arbetslösheten kommer att öka mest bland personer under 45 år. Hälften av de arbetslösa 

är män, men fördelningen mellan könen har jämnats ut under senare år. En anledning till att fler 

män än kvinnor är arbetslösa är att männen är ute på arbetsmarknaden i större omfattning än 

kvinnorna. En annan orsak är att mansdominerade sektorer, till exempel industri och 

byggnadsverksamhet, har haft en svagare sysselsättningsutveckling än den privata och offentliga 

tjänstesektorn där många kvinnor arbetar. 

 

 

                                                   
16 Arbetsförmedlingens budgetunderlag för 2015–2017, s. 13 
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Särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden har nyanlända kvinnor och utomeuropeiskt 

födda. Utrikesfödda har under åren 2006–2013 bidragit med nästan 90 procent av den totala 

sysselsättningsökningen i landet motsvarande ett årligt tillskott på 26 000 sysselsatta.17 Samtidigt 

finns det skillnader mellan olika regioner i såväl sysselsättningsgrad som arbetslöshet för inrikes-

och utrikesfödda.18 

 

Andelen deltagare i etableringsuppdraget har både ökat och förändrats under 2014, det visar 

Arbetsförmedlingens återrapportering för etablering, november 2014. I september 2014 

omfattades nästan 39 000 personer av etableringsuppdraget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 Arbetsförmedlingens budgetunderlag för 2015–2017, s. 6. 
18 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2013–2015. 
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Alltfler deltagare har eftergymnasial utbildning. Andelen personer som har eftergymnasial 

utbildning i två år eller längre har ökat från 41 procent november 2013 till 50.1 procent 

november 201419.  

 

Drygt två tredelar av arbetssökande i etableringsuppdraget är unga, under 40 år. 44 procent 

är kvinnor och 56 procent är män. 

 

 

3.2 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne 

I Skåne förväntas ett fortsatt behov av personal inom teknik, vård och skola. Utbildningen är 

viktig för tillväxt och jobb. Mellan 2009 och 2020 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft i 

Skåne öka med nästan 44 000 personer, eller drygt 8 procent. Efterfrågan på personer med 

enbart folk- och grundskoleutbildning beräknas fortsätta minska med nästan 16 000 personer 

eller drygt 23 procent. Efterfrågan på arbetskraft med gymnasial utbildning bedöms öka med 

nästan 18 000 personer motsvarande 7 procent. I Skåne beräknas den största efterfrågetillväxten 

fram till 2020 bli på eftergymnasialt utbildade, 42 000 personer, eller ca 21 procent. 

 

Inom teknik och tillverkning bedöms efterfrågan öka med drygt 18 000 personer både för 

gymnasieutbildade och eftergymnasialt utbildade. Tillgången kommer inte att följa efterfrågan 

och därmed bedöms det finnas en överhängande risk att det uppstår brist på dessa personer med 

denna utbildning i Skåne. Även när det gäller utbildningar inom pedagogik och utbildning beräknas 

                                                   
19 Nya siffror från 10 november, Arbetsförmedlingen Etablering 
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efterfrågan på utbildad arbetskraft år 2020 överstiga tillgången. År 2020 förväntas ett underskott 

på nästan 4 000 utbildade personer med pedagogik och lärarutbildning. Inom hälso- och sjukvård 

samt social omsorg förväntas också en bristsituation uppstå i Skåne år 2020. Störst, 

antalsmässigt, väntas bristen bli på omvårdnadsutbildade på gymnasial nivå. Stor brist beräknas 

även för bl a receptarier, tandläkare och personer med tandsköterskeutbildning.20 

 

 

Andelen med eftergymnasial utbildning är högre bland kvinnor än bland män. Störst skillnad, 

mellan könen, är det i Hörby och minst i Lund. Högst andel eftergymnasialt utbildade finns i 

Lund. 

  

                                                   
20 Region Skåne/Näringsliv Skåne (2012). Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020. 
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4. Goda exempel; samverkansarbete i praktiken 

Det är ett omfattande och välutvecklat samverkansarbete som bedrivs runt om i landet för 

nyanlända invandrares integration, med flera aktörer som medverkar på olika sätt. Nedan följer 

några exempel. 

4.1 Arbetsmarknadsutbildning med SFI i Gävleborgs län  

Arbetsmarknadsutbildning med SFI (Gävleborgsmodellen21) är ett samarbete mellan alla 10 

kommuner i Gävleborgs län, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen som genomfördes i 

projektform under 2008-2009 som ett läns- och kommunövergripande utbildningsprojekt. 2010 

övergick projektverksamheten från det tidigare EU-projektet Yrkes-SFI till att implementeras 

och drivas med verksamheternas egna medel och resurser. Samma år klev även 

Arbetsförmedlingen in i projektet som därmed fick tillgång till de arbetsmarknadsutbildningar 

som Arbetsförmedlingen förfogar över. I samband med att Arbetsförmedlingen gick in som part 

bytte projektet namn till Arbetsmarknadsutbildning med SFI – och har sedan dess kallats 

”Gävleborgsmodellen”. I Gävleborgmodellen erbjuds nyanlända att delta i en 

arbetsmarknadsutbildning där SFI integreras i utbildningen - allt på en gång. Genom att SFI 

integreras i yrkesutbildning får individen en snabbare väg till egen försörjning och förbättrar 

språkkunskaperna. Individen erhåller också ett branschcertifikat och yrkesbevis samt blir 

matchningsbar mot yrke och jobb vilket kortar vägen mot självförsörjning. Modellens 

framgångsfaktor är att SFI integreras i yrkesutbildning men också att se vinster med samordning, 

konkret modell med uppföljningar som ger möjlighet till att ta fram rutiner och förbättra 

arbetsmetoder samt att verka för ett positivt samverkansklimat, att ha rätt inställning och tänka 

”Allt är möjligt”.  

4.2 Svenska för yrkesutbildade (sfx) i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län har år 2000 initierat och samordnat arbetet med Sfx-

utbildningarna. Sfx är en samlingsbeteckning för vissa yrkesinriktade utbildningar som bedrivs 

inom Svenska för invandrare (SFI) och Svenska som andraspråk (Sas) i Stockholms län. X:et står 

för ett visst yrkesområde (Svenska för ett yrkesområde). Sfx styrs av en avsiktsförklaring som 

samtliga kommuner skrivit under. En förutsättning för att kunna genomföra de specialiserade 

utbildningarna har varit samverkan mellan kommunerna i länet. Idag finns det Sfx-utbildningar 

för åtta olika yrkesområden: Bussförare – Sfb (Tyresö), Företagare – Sff (Botkyrkan), 

Hantverkare – Sfh (Haninge), Ingenjörer – Sfin (Stockholm och Järfälla), Ekonomer, jurister, 

samhälls-, personal- och systemvetare – Sfej (Stockholm), Lastbilschaufförer – Sfl (Stockholm 

söderort), Medicinsk personal – Sfa-medicin (Södertälje), Pedagoger – Sfp (Stockholm).  

Arbetet inleddes med samordning av utbildning i svenska för utländsk sjukvårdspersonal. 

ESF-rådet delfinansierade de första projekten. Samtliga projekt har, efter projektfasen övergått 

till ordinarie verksamhet. Kommunförbundet i Stockholms län bedömde samma år (2000), 

                                                   
21 Rapport: arbetsmarknadsutbildning med sfi - en snabbare väg till egen försörjning 
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behovet av läkare och sjuksköterskor till cirka 3 400 personer per år fram till år 2007. Det fanns 

i regionen många personer med läkar- och sjuksköterskeexamen från länder utanför EU/EES. 

Som en följd av detta startade i januari 2001 svenska för akademiker inom vårdyrken (Sfa-vård) 

på Campus Telge i Södertälje, där över 700 läkare, sjuksköterskor och annan högutbildad 

vårdpersonal fick en effektiv och yrkesanpassad utbildning i svenska. Succén med Sfa-Vård ledde 

till att fler kommuner ville samarbeta och driva liknande utbildningar mot andra yrken. Svenska 

för yrkesutbildade (sfx22) är idag ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län. Syftet 

med sfx är att tillvarata invandrarnas och flyktingarnas yrkeserfarenheter från sina hemländer så 

att de snabbt får möjlighet att utöva sitt yrke. Ett exempel är att läkare har gått ut i arbete på 2-3 

år istället för som tidigare på 5 -7 år.  

4.3 FNI                                                                                                                                                                       

Försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare (FNI) pågick under 2006-2008 i 

kommuner inom tre län: Skåne, Kronoberg och Stockholm. Syftet med försöksverksamheten var 

att tidigt ta tillvara det yrkeskunnande, tidigare arbetslivserfarenheter och utbildning som 

nyanlända invandrare hade med sig från sitt hemland. Deltagarna kom till projektet efter 

samhällsinformation som de erhöll från kommunen. FNI började med gemensam planering i 

trepartssamtal där Arbetsförmedlingen gick in med yrkeskompetensbedömning på tidigare 

utbildning-och arbetslivserfarenhet.  

 

Arbetsmarkandsutbildning upphandlades efter arbetsmarknadsbehov och ett antal deltagare 

med kunskap inom yrket, 20 deltagare per utbildning, deltog. Internationell verkstadsutbildning 

var en av de utbildningar där lärare talade både yrkespråket och modersmål för den grupp som 

talade arabiska.  Det var den utbildning som gav bäst resultat, säger tidigare projektledare på 

Arbetsförmedlingen. SFI-undervisning var dock inte alltid i samma lokal som 

arbetsmarknadsutbildning. Projektet bedömdes vara framgångsrikt tack vare det faktum att 

Arbetsförmedlingens handläggare inte hade mer än 40 sökande viket gav dem utrymme för 

tätare samverkan med integrationsenheten och SFI-verksamheten i kommunen. 

Arbetsförmedlingen hade också mycket samverkan med branschorganisationer. Första 

informationen om utbildningen gavs på modersmål med tolk på plats där utbildningsanordnare 

själv höll i informationen men Arbetsförmedlingen stod för tolkkostnaden. Arbetsplatsförlagda 

utbildningar som bilvård på Ditec och butiksbiträde på ICA Maxi innebar att 100 % gick ut i 

arbete. Inom de övriga utbildningarna gick 70 % ut i arbete och/eller reguljär utbildning.  
 

                                                   
 
22  Kommunförbundet Stockholms län. Utvärdering av SFX. April-juni 2011 & Sfx-broschyr KSL 
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5. En lägesbild av yrkes-SFI i Skånes kommuner 

I Skåne finns ett flertal samverkansarenor kring utbildning på olika nivåer och i olika 

utsträckning formaliserad avtal, bl. a kring yrkesutbildning. I dagsläget finns inget formaliserat 

samverkansavtal kring SFI men en önskan om det skulle finnas.  

5.1 Vuxenutbildning i Skåne Nordväst 

Skåne Nordväst är det samlande namnet för det politiska samarbetet över kommungränserna 

i nordvästra Skåne. Skåne Nordväst arbetar för en gränslös verksamhet för företag, investerare, 

invånare och besökare. Skåne Nordväst samarbetar inom elva kommuner för att tillsammans 

skapa tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. I samarbetet ingår: Bjuv, Båstad, 

Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Helsingborgs stad. 

Införandet av statsbidrag till yrkesutbildning för vuxna år 2009 gav stimulans till en nära 

samverkan mellan kommunerna i regionen23. Från och med hösten 2014 finns också möjligheten 

att fritt välja utbildningsanordnare inom Skåne Nordväst när det gäller gymnasiekurser i 

allmänna ämnen.  

Bjuvs kommun bedriver egen SFI-verksamhet inom alla tre studievägar24. I Bjuvs SFI-

verksamhet ingår A, B, C och D-nivåer på dagtid samt under kvällstid Kväll B-D. Praktik ingår i 

dagkurserna, från C-nivå. Båstads kommun bedriver egen SFI-verksamhet inom all tre studievägar. 

Båstads kommun ger möjlighet för den studerande att integrera eller kombinera SFI med studier 

i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, förvärvsarbete, praktik eller annan 

sysselsättning. 

Helsingborgs stad ger SFI-studerande möjligheten att kombinera SFI-studier med teoretisk 

eller yrkesinriktad utbildning. ”SFI i kombination” kallas utbildningen om den studerande väljer 

att kombinera med exempelvis konsumentkunskap, utbildning mot köksbiträde eller lokalvård. 

Den som istället vill kombinera SFI-studier med teoretiska studier kan välja på grundläggande 

matematik eller engelska. Samma ämnen kan eleven även läsa på gymnasienivå. Möjlighet till 

intensivspår finns också för den som vill studera i en snabbare takt. Förkunskapskrav är lägst 

studier inom SFI-kurs B. 

 

”ett regional samverkan behöver vi, det är jag övertygat om. Gärna om man kan få ekonomisk hjälp till en 

början, i projektform i ungefär ett år för att testa, se vad som fungerar och inte fungerar, dela med sig ett 

vinnande koncept som andra kommuner kanske har”  

Programområdesutvecklare, Helsingborgs stad 

 

                                                   
23 Se bilaga 4, vilka kurser som Skåne Nordväst erbjuder. 

24 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. 
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Höganäs kommun bedriver egen SFI-verksamhet. Höganäs är en relativt liten kommun med 

hög utbildningsnivå, och utbudet av vuxenutbildning är därmed begränsat. Ett samarbete över 

kommungränserna ger möjlighet för sökande att söka utbildning i kommunerna runt om 

Höganäs. Klippans kommun bedriver egen SFI-verksamhet och yrkesvuxutbildningar, se bifogad 

förteckning. Landskrona kommun bedriver egen SFI-verksamhet i alla studievägar enligt 

kundvalsmodellen.25  I Landskrona finns flera utbildningsanordnare som staden har godkänt. 

Den studerande kan därför själv välja hos vilken anordnare han/hon vill studera. SFI-

undervisning erbjuds på deltid eller heltid, dagtid, kvällstid eller på distans. Landskrona 

kommun startar i augusti 2014 vård- och omsorgsutbildning med förkunskapskrav i 

språkkunskaper lägst SAS, (svenska som andra språk), nivå D. Perstorps kommun bedriver egen 

SFI-verksamhet på dagtid. Svalövs kommun bedriver egen SFI-verksamhet med fyra olika kurser på 

dag- och kvällstid, ca 15 h/v. Svalövs kommun skriver på sin hemsida att efter avslutad SFI-D 

kan studerande fortsätta på grundnivå. Vuxenutbildningen i Svalöv arbetar nära övriga 

vuxenutbildningar i Skåne Nordväst. Det innebär att de har gemensamma yrkes- och 

lärlingsutbildningar som är öppna att söka för invånarna i samtliga kommuner. Åstorps kommun 

bedriver egen SFI-verksamhet på dagtid, möjlighet till kvällstid finns för de som studerar. Det 

finns svenska och SAS på webben där olika tester på olika nivå kan prövas, kallat digitalspåret.26 

 

Ängelholms kommun bedriver egen SFI-verksamhet och har även SFI-kurs i kombination med 

vård- och omsorg. Eleverna läser förutom svenskan en 200-poängskurs inom gymnasieskolans 

vård- och omsorgsarbete. Det är samma krav och innehåll som i den ordinarie utbildningen. 

Men pedagogiken skiljer sig väsentligt.   

 

”Saker som är självklarheter för oss svenskar måste förklaras och förtydligas för att skapa förståelse. Det kan 

till exempel vara olika begrepp och företeelser. God nytta har vi av att svensklärare på SFI som använder 

yrkesanpassade övningar i svenska språket”, 

Vård- och omsorgslärare på Vuxenutbildningen Ängelholms kommun. 

 

Eleverna gör under sin tid på skolan också arbetsplatsförlagd utbildning, där man både får 

praktik inom yrket och möjlighet att förbättra svenskan i vardagen och i yrkestermer.  

Örkelljunga kommun/utbildningscentrum bedriver egen SFI-verksamhet sedan hösten 2003 på A-

D nivå. 

5.2 Vuxenutbildning i Skåne Nordost 

Skåne Nordost är ett nätverk mellan kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, 

Osby och Östra Göinge. Samarbetet med angränsande kommuner är välutvecklat och uppmuntras. 

Nätverket präglas av politisk vilja, konkreta förbättringar och uthållighet. Arbete sker med egna 

kompetenser och syftar till att skapa en attraktiv region där det är bra att leva, studera, arbeta 

                                                   
25 Kundvalsmodellen innebär att studerande/medborgare har rätt att välja mellan olika utbildningsanordnare, som staden 

godkänt. 
26 http://www.digitalasparet.se/ 
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och komma på besök till. Tillväxt är prioriterat i samarbetet och ses som ett medel att skapa en 

bättre tillvaro för invånarna.  
 

Bromölla kommun bedriver SFI-verksamhet i ett kommunalförbund med Sölvesborg i Blekinge 

län. Hässleholm kommun bedriver egen SFI i alla studievägar och på distans. Hässleholm har även 

andra kurser som kan kombineras med SFI. Hässleholms integrationsavdelning erbjuder insatser 

och utbildningar inom hälsa och personlig utveckling, arbetsmarknad och samhälle, medicinsk 

yoga, med språkträning, orienteringsutbildning restaurang, orienteringsutbildning lokalvård, 

servering, datakunskap, jobbsök, truck och lager och individuell praktik. Exempel 

orienteringsutbildning lokalvård ges endast till deltagare som är inskrivna vid 

Arbetsmarknadsenheten och som samtidigt är rekommenderade av coach eller arbetskonsulent 

att gå kursen. Inga förkunskaper krävs eftersom det finns språkstödjare (tolkfunktion) att tillgå 

för deltagare som inte fullt ut behärskar det svenska språket/facktermer inom yrket. 

Hässleholms kommun erbjuder också köksbiträdeutbildning i kombination med SFI.27  

 

Hörby kommun bedriver egen SFI-undervisning, studierna omfattar ca 16 timmar per vecka. 

SFI-undervisningen omfattar teoretiska studier och språkpraktik på en arbetsplats. Båda delarna 

är obligatoriska. Hörby Lärcenter bedriver inte yrkes-SFI eller yrkesvuxutbildningar. 

Kristianstads kommun bedriver egen SFI-verksamhet och erbjuder SFI på alla tre studievägar under 

förmiddag, eftermiddag, kväll, heltid och deltid. Studierna kan kombineras med arbete, praktik 

eller kurs i andra ämnen. Kristianstads kommun erbjuder även SFI för föräldralediga där SFI- 

lärare finns på plats på den öppna förskolan. Det finns också möjlighet att läsa på närdistans- 

utbildning för att erhålla intyg/betyg inom SFI. Kristianstads kommun har haft en 

samverkansutbildning med Arbetsförmedlingen, där kommunen stod för SFI på 

arbetsmarknadsutbildning inom svets/CNC. I Nordost genomfördes också en uppmärksammad 

yrkesorienterande kurs mot de gröna näringarna, som gavs på Önnestads naturbruksgymnasium 

med SFI-lärare från Kristianstad kommun.  

 

Osby och Östra Göinge kommuner bedriver egen SFI-verksamhet som riktar sig till studerande 

med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål. SFI består av tre olika 

studievägar, 1-3 med kurser A-D.  

5.3 Vuxenutbildning i Skåne Sydväst 

I Skåne Sydväst finns inget samverkansavtal för ett samarbete över kommungränserna som 

det finns i Skåne Nordväst och Skåne Nordost.  Till Skåne Sydväst räknas kommunerna Lund, 

Burlöv, Lomma, Kävlinge, Eslöv, Höör, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Trelleborg samt Malmö stad. De 

kommuner i sydvästra Skåne som inte bedriver egen SFI är Lomma, Staffanstorp och Höör.  

 

                                                   
27 Se bilaga 5 för mer info om vilka yrkesvux utbildningar Skåne Nordost erbjuder. 
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Malmö stad, bedriver SFI undervisning, förutom på kommunala Komvux Malmö Södervärn, 

även upphandlad hos externa aktörer. SFI erbjuds på alla tre studievägar, dagtid, kväll, flex och 

distans. Yrkesutbildningar bedrivs av kommunens gymnasieskolor och genom externa anordnare 

men inte i kombination med SFI. Kommunen har åtta inriktningar på yrkesutbildningar på 

gymnasienivå inom följande områden: fordon, försäljning, ekonomi, administration, service, 

hantverk, bygg- och verkstadsteknik, hotell och turism, idrott och hälsa, naturbruk, restaurang 

och livsmedel, vård och omsorg.  För flertalet utbildningar är rekommenderade förkunskaper 

lägre än motvarande godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk år 9/f-nivå. 

  

Kombinationer av SFI och yrkesutbildning har i huvudsak skett genom de s.k. 

talangprogrammen. Talangutbildning startade i projektform med inriktning mot hotell och 

restaurang. 32 hotell i Malmö med omnejd gick 2010 samman för att tillsammans hitta nya sätt 

att rekrytera kompetent personal. Det visade sig att det fanns många nyanlända som hade rätt 

utbildning och rätt erfarenheter – men som saknade jobb, kontaktnät på arbetsmarknaden och 

yrkessvenska. Hotellgruppen i Malmö kontaktade Malmö stad för att skapa nya 

samverkansformer för att möta både hotellens och de nyanländas behov. Hösten 2010 startade 

Hotellprojektet/Nyanlända hotelltalanger i samverkan mellan Hotellgruppen i Malmö, 

Utbildningsförvaltningen28, Fosie AIC29, Malmö stad, Jörgen Kock gymnasium och Merit AB. 

Arbetsinriktad SFI erbjuds även på Merit Utbildning i samarbete med Malmö stad och med 

inriktning hotell. Folkuniversitet i Malmö arbetar med yrkesinriktad SFI i samarbete med Malmö 

stad även i kursen Svenska för entreprenörer. Här läser deltagarna SFI kombinerat med kurser 

om det svenska samhället samt företagande och entreprenörskap. Nu aktuella talangprogram är 

hotell, restaurang, vård- och omsorg, entreprenörer. 

 

Finansieringen av utbildning och att det är uppdelat i olika potter har gjort det svårt att 

erbjuda SFI i kombination med andra kurser på grund och/eller gymnasienivå. Malmö stads 

senaste upphandling av utbildningstjänster inom SFI stipulerar att ungefär 40 % av platserna är 

tänkta som yrkes-SFI på den upphandlade delen. I samband med den senaste upphandling av 

kommunal vuxenutbildning respektive SFI har krav ställts på att man ska möjliggöra för eleven 

att kombinera dessa skolformer. Från och med 1 augusti 2014 finns det avtal med nya externa 

SFI-anordnare där möjlighet ges att önska inriktning vid ansökan om SFI-studier.  

 

”Så det här blir en pilotgrej verkligen som vi inte alls har haft tidigare. Vi skulle kunna starta yrkes-SFI 

i princip mot alla branscher men sen kanske vi inte gör alla samtidigt. Vi får lite grann se, vad har 

deltagarna med sig hemifrån och hur många blir det inom respektive som är intresserad av det.” 

 

                                                   
28 Utbildningsförvaltningen har sedan 1 juli 2014 bytt namn till Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 
29 AIC- arbete- och integrationscenter ligger idag under JobbMalmö och finns inom Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen. 
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”Det är bara positivt med överenskommelse mellan kommunerna för en regional plattform för yrkes-SFI. 

Det är jättebra. Skulle vi se att vi har svårt att rekrytera eller att vi vill starta två istället för en utbildning 

så är det bra. Det är bara positivt.”  

SFI- rektor Komvux Malmö Centrum. 

 

Lunds kommun erbjuder SFI distans som nisch istället för yrkesinriktningar då efterfrågan är 

stor efter denna studieform, främst inom studieväg 3. Kävlinge kommun bedriver SFI-

undervisning på dagtid måndag-fredag, samt tisdagar och torsdagar på kvällstid. Kävlinge har 

erfarenhet av SFI i kombination med yrkesutbildning efter att ha drivit projekt med 

vårdinriktning som avslutades 2013. Projektet riktade sig mot elever med utländsk bakgrund 

som studerade SFI i studieväg 2 eller 3. Kävlinge kommun är positiva till en regional samverkan 

kring yrkes-SFI. 

 

”Ett regionalt samarbete skulle kommunerna tjäna på inte minst för metodutveckling och ökade 

möjlighet till utbildningar”  

SFI-rektor Lärcentrum Kävlinge. 

 

Burlövs kommun bedriver SFI-undervisning på dagtid och kvällstid. SFI-utbildningen finns i tre 

olika studievägar SFI1, SFI2 och SFI3. Kvällsundervisning erbjuds främst för de som arbetar 

dagtid. Burlövs kommun bedriver även yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasienivå, dock 

inte i kombination med SFI utbildning. Svedala kommun bedriver SFI-undervisning och möjlighet 

att fortsätta studera på grund- och gymnasienivå finns. Svedala kommun har fått pengar från 

Skolverket för att bedriva yrkes-SFI inom barnomsorg och vård och omsorg. Utbildningen 

startade hösten 2014.  

 

”Språkstöd under utbildningen är nödvändig. Men vi är så liten kommun att vi inte har möjlighet och en 

regional plattform hade underlättat.”  

SFI-lärare och projektledare, Svedala 

 

Eslövs kommun bedriver SFI-undervisning på dagtid och erbjuder alla tre studievägar. Komvux 

i Eslöv har oftast inte egna yrkesvuxutbildningar, men kan under vissa förutsättningar köpa 

enstaka platser hos andra utbildningsanordnare. En prioritering görs av alla ansökningar inför 

varje termin. Möjlighet att starta vård- och omsorgsutbildning finns efter intresse. Vellinge 

kommun bedriver egen SFI-undervisning på dagtid inom tre studievägar. Undervisning på 

kvällstid har lagts ner på grund av för få ansökningar. Trelleborgs kommun bedriver SFI-

undervisning. Utbildningen består av tre olika studievägar och bygger på vilken bakgrund, vilka 

förutsättningar och mål den studerande har. Möjlighet till orienteringskurs finns parallellt med 

SFI och kvällsundervisning för den som arbetar dagtid. 



 

24  

 

5.4 Vuxenutbildning i Skåne Sydöst 

Sjöbo kommun bedriver SFI-undervisning i alla tre studievägar och på dagtid. Möjlighet till SFI 

på kvällstid finns. Tomelilla kommun bedriver ingen SFI-verksamhet. Skurups kommun bedriver 

egen SFI verksamhet i kommunen.  Sedan januari 2008 har Simrishamns kommun, Ystads kommun 

och Forum Ystad ett samarbete för den som har behov av utbildning och kompetensutveckling. 

Forum Ystad ansvarar för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt svenska för 

invandrare och erbjuder ett stort utbud av kurser, profilkurser och uppdragsutbildningar m.m. 

Utbildningen i SFI finns i Ystads kommun och består av tre olika studievägar med vardera två 

olika kurser. Studievägarna riktar sig till studerande med olika förutsättningar, 

utbildningsbakgrund och studiemål. I SFI-kursen ingår förutom svenska även data. Ystad 

kommun har även en SFI-kurs i kombinations med yrkespraktik för att öka möjligheterna till 

arbete genom att tidigt få kunskap om yrket och genom praktik öka språkkunskaperna. 

6. VALLE – Validering av livslångt lärande (effektivt) 

Kommunförbundet Skåne tillsammans med Arbetsförmedlingen, Lärosäten Syd och Region 

Skåne undersöker möjligheterna att kunna etablera en regional stödplattform för validering i 

Skåne. Det övergripande målet är att fler individer ska kunna erbjudas validering i Skåne. Det 

hade varit bra om kopplingen mellan VALLE och yrkes-SFI tydliggjordes så att en nära 

samkörning och samverkan kan säkerställa synergieffekter och samverkansvinster. Ett förslag är 

att VALLE kopplas på direkt efter avslutad arbetsmarkandsutbildning med SFI för att validera 

arbetsmarknadsutbildning till reguljär utbildning. Genom validering till reguljär utbildning ges 

möjlighet till att söka till högre utbildning, exempel sjuksköterskeutbildning efter att ha avslutad 

arbetsmarkandsutbildning; vård- och omsorgsutbildning. 
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7. Behovsanalys & Slutsatser  

Aktörer inom kommunal vuxenutbildning i Skåne län, Arbetsförmedlingen, 

Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och externa aktörer har intervjuats för att samla in 

erfarenheter av yrkes-SFI och synen på en framtida regional plattform för yrkes-SFI i Skåne. 

7.1 Regional plattform för yrkes-SFI i Skåne 

Ett regionalt samverkansbehov och en vilja finns i Skåne men svårigheter att hitta former för 

gemensam finansiering och kostnadsfördelning upplevs vara ett hinder för ett konkret 

samarbete. De flesta skånska kommunerna erbjuder arbetsmarknads- och etableringsinsatser för 

nyanlända med SFI och ibland SFI i kombination med en annan kurs eller yrkesutbildning. Det 

finns kommuner i Skåne som saknar etablerade enskilda utbildningsanordnare. Det kan vara 

lämpligare för dessa kommuner att samverka med en annan kommun än att själv bedriva 

utbildning i egen regi.  

 

Det finns goda exempel på olika håll i landet på gränsöverskridande samarbete mellan 

kommuner och mellan kommuner och Arbetsförmedlingen30. De intervjuade är överens om att 

det finns samhällsekonomiska vinster av att nyanlända invandrare får möjlighet att komma ut i 

jobb så fort så möjligt. Vinsterna som nämns är bland annat att motverka utanförskap och att 

bidragsberoendet minskar. Men också att kommunerna får in skatteintäkter och människorna 

känner sig delaktiga i samhällslivet.  

 

Det är viktigt att i samband med samverkansavtalet identifiera vilka resurser respektive 

verksamhet kan bidra med, vilka ansvarsområden och uppdrag som varje organisation har och 

hur rollerna ska fördelas. Men också att arbetsmarknadsläget i de berörda kommunerna 

uppmärksammas vid kommande lokalisering av utbildningar. Genom samordning av redan 

befintliga resurser inom varje verksamhet inser alla inblandade parter att stora vinster finns att 

göra för individen, verksamheten och samhället. Ett regionalt samarbete kring yrkes-SFI skulle 

ge mer stöd för den enskilda individens möjligheter till självförsörjning och bättre 

förutsättningar att styra över sitt eget liv. Sammanfattningsvis så välkomnas en regional 

plattform för yrkes-SFI av de intervjuade, byggd på samverkan mellan kommunerna men även 

med andra aktörer, inte minst med Arbetsförmedlingen.  

Är insikten om behovet av regional samverkan tillräckligt starkt för ett regionalt samverkansavtal? Inom 

Skåne län finns redan embryot till ett regionalt samarbete i form av de tidigare beskrivna 

samverkanskonstellationerna Skåne Nordväst31 med 11 deltagande kommuner och Skåne 

Nordost med sex kommuner, varför bedömningen är att regional samverkan inte skulle möta 

större hinder för att fungera i praktiken. Ett regionalt samarbete kring yrkes-SFI skulle kunna ge 

elever ett större kursutbud och flera valmöjligheter men också lösa problemet med ett allt för 

litet elevunderlag.  

                                                   
30  Se kapitel 4 
31 Se kapitel 5 
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7.1.1 Kompetensutveckling för SFI-lärare 

Det råder brist på lärare i SFI som uppfyller behörighetskraven. Antalet SFI-studerande ökar 

i takt med att allt fler invandrare kommer till Sverige vilket resulterar i att behovet av behöriga 

SFI-lärare ökar ytterligare. Svårigheterna att rekrytera lärare med efterfrågad kompetens har 

även påtalats vid intervjuer med externa utbildningsanordnare. Inom ramen för förstudien har 

diskussioner förts med Malmö högskola avseende möjligen att vidareutbilda yrkeslärare så att de 

uppfyller behörighetskraven för undervisning i SFI.  

 

När det gäller förbättring av undervisning för invandrarelever som går yrkesutbildningar 

finns lärdomar att ta från projektet ”Counselling Immigrants in Vocational Education and 

Training (CIVET) Leonardo da Vinci.” Projektet pågick under 2011-2013 i samarbete med 

Finland och Kristianstads kommun. Resultatet av projektet blev en mångkulturell 

undervisningsmodell och en handbok med råd och tips om bland annat lätt svenska och 

kulturkunskap. 

7.2 Hinder för en regional plattform för yrkes-SFI i Skåne län 

De intervjuade uppger att det som kan vara en försvårande faktor för ett konkret samarbete 

är att hitta former för gemensam finansiering och kostnadsfördelning. Utredaren kan dock inte 

se några egentliga hinder för samverkan mellan kommunerna på en regional nivå och samverkan 

mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Finansieringsmöjligheter och initiativkraft är dock 

avgörande för om samarbetet blir framgångsrikt eller inte.  

 

De tillfrågade inom Arbetsförmedlingen nämner gällande regelverk, LOV, som begränsning 

i de möjligheter som myndigheten har att sluta överenskommelser med kommuner för att 

erbjuda arbetsmarknadsutbildningar i kombination med SFI. I intervjuerna lyfts ett behov av att 

Arbetsförmedlingen ges möjlighet att upphandla utbildningar lokalt alt. regionalt för ett bättre 

regionalt samarbete och anpassning av utbildning efter de behov som finns. Det hade löst 

problematiken för de individer som av olika skäl inte kan ta CSN-lån men ändå är i behov av ett 

yrkes/gymnasieutbildning. Det skulle ge samhällsvinster att möjliggöra för dessa individer att i 

tidigt skede gå en yrkesutbildning i kombination med SFI med aktivitetsstöd. Samtidigt som hela 

utbildningen skulle kunna samordnas och kvalitetssäkras av en myndighet. Samordningen av SFI i 

kombination med yrkesutbildning skulle också förenklas om allt var samlad hos kommunal 

vuxenutbildning. 

 

För att hitta ekonomiska lösningar har utredaren tittat på olika förslag med grund i det som 

fungerat runtom i landet och länet ex Skåne Nordväst där 11 kommuner samverkar. Exempel på 

samverkan från Skåne Nordväst gäller den ordinarie vuxenutbildningen inom Yrkesvux, inte SFI, 

men tanken är att samverkan skulle kunna organiseras på samma sätt även för yrkes-SFI. Ett 

annat exempel på samverkan är det som bedrivs inom Gävleborgs län, där 10 kommuner 

samverkar med Arbetsförmedlingen och i Stockholms län, sfx. Grundtanken kring sfx är att 
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kommunerna samarbetar så att de studerande med samma yrkesbakgrund samlas hos en 

anordnare. Detta gör att undervisningsgrupperna blir tillräckligt stora så att verksamheten känns 

stabil och kan utvecklas.32  

 

För att möjliggöra en regional plattform för yrkes-SFI i Skåne är det viktigt att vara 

medveten om och i den grad det är möjligt adressera de svårigheter som kan uppstå genom bland 

annat motstridiga regelverk som finns för olika försörjningssystem, rådande sekretesslagstiftning 

men också bristande resurser.  

7.3 Samverkan kring högutbildade  

Det finns ett särskilt behov av regional samverkan för den ökande målgruppen inom 

etableringen. Personer med eftergymnasial utbildning längre än två år hänvisas i hög grad till den 

kommunala vuxenutbildningen och ges därigenom inte möjlighet att påbörja en 

arbetsmarknadsutbildning/yrkesutbildning. Generellt sett har högskoleutbildade som mål att 

arbeta inom det område de är utbildade i eller studera vidare på högskola som ett komplement 

till sin befintliga utbildning.  Bedömningen är därför att behov finns för nischade utbildningar 

riktade till specifika grupper av akademiker i samverkan med Lärosäten syd, Malmö Högskola33, 

Lunds Universitet, Kristianstads Högskola och SLU Alnarp34.  

 

Det ska också nämnas att Länsstyrelsen Västra Götalands län drev Projekt Utländska 

Akademiker, från den 1 juli 2009 fram till den 31 december 2012. Projektet finansierades av 

Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet var att genom fördjupad 

och breddad regional och interkommunal samverkan främja ett långsiktigt och effektivt 

tillvaratagande av nyanlända utländska akademikers kompetens. Utbildningskonceptet Korta 

Vägen35 växte fram ur erfarenheterna av projekten Utländska Tekniker och Ingenjörer, Utländska 

Läkare och Invandrarakademin vid Högskolan Borås. Gemensamt för dessa var att de varit 

framgångsrika i att påskynda invandrade akademikers etablering på arbetsmarknaden.  

                                                   
32 Mer info om sfx, se kapitel 4.2 
33 Exempel från Malmö högskola på aktiviteter för att underlätta för personer med utländsk examen att etablera sig på 

den svenska arbetsmarknaden: Aspirantutbildning, Behörighetsgivande kurs i svenska, Tisus – test i svenska för universitets- 
och högskolestudier, Korta vägen för arbetssökande utomnordiska akademiker, Kurs i svenska för utländska akademiker, 
Kurs i myndighetssvenska, Kurs i den offentliga förvaltningens verksamhet och styrning, Vidareutbildning och komplettering 
för utländska lärare. 

34 SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och 
Uppsala. SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö 
och inom livsvetenskaperna. 

35 Korta Vägen kan beskrivas på flera olika sätt, som ett utbildningskoncept, en arbetsmarknadsutbildning och en form för att 
organisera och finansiera insatser för invandrade akademikers etablering på arbetsmarknaden. Korta vägen är en 
arbetsförberedande utbildning för utländska akademiker. Utbildningen upphandlas av arbetsförmedlingen och ges på flera 
orter runt om i Sverige. Korta vägen samverkar med många aktörer på arbetsmarknaden. 
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8. Förslag 

Nedan följer förslag på hur en regional plattform för yrkes-SFI i Skåne län skulle kunna 

byggas upp och organiseras. Organisationsförslagen nedan är en skiss på hur det skulle kunna se 

ut. Ett förankringsarbete med Arbetsförmedlingen, kommuner och Kommunförbundet Skåne 

pågår. 

 

Det finns flera sätt för kommuner att samverka utanför den egna kommungränsen. Det kan 

exempelvis ske genom kommunalförbund36, gemensam nämnd37 och/eller samverkansavtal. För 

yrkes-SFI i Skåne föreslår utredaren att parterna tecknar samverkansavtal. Föreslagen modell för 

yrkes-SFI i Skåne bygger på en kombination av delar av stockholmsmodellen dvs Sfx, SFI i 

kombination med yrkesutbildning och delar av Gävleborgsmodellen dvs arbetsmarknads-

utbildning med SFI i samarbete med Arbetsförmedlingen. I båda förslagen nedan ska 

möjligheterna för koppling mellan yrkes-SFI, gymnasial yrkesutbildning, arbetsmarknads-

utbildning och yrkeshögskoleutbildning finnas. Det ena ska inte utesluta det andra. 

Arbetsförmedlingen ska ges möjlighet att ”godkänna” kommunens planering för individen som 

gemensam planering där individen ges möjlighet till aktivitetsstöd.  
 

För att verksamheten ska kunna växa och utvecklas krävs samordning i båda 

organisationsförslagen nedan. Det handlar om samordning mellan kommunerna och 

Arbetsförmedlingen, fortlöpande kommunikation i länet och kontaktskapande verksamhet utåt 

gentemot arbetsgivare, yrkesförbund och andra myndigheter.  

 

Följande organisation för att uppnå ovanstående föreslås: 

 

1. Kommuner och Arbetsförmedlingen äger plattformen. 

 

alternativt 

 

2. Kommunförbundet Skåne äger plattformen i samverkan med Arbetsförmedlingen.  

                                                   
36 Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är fristående i förhållande 

till sina medlemskommuner.  
      37 En gemensam nämnd är, i motsats till kommunalförbund, ingen egen juridisk person utan ingår i en av de samverkande 
kommunernas organisation. 
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8.1 Kommuner och Arbetsförmedlingen 

Skissen nedan visar på ett organisationsförslag, här ägs plattformen gemensamt av 

medverkande kommuner och Arbetsförmedlingen. Förslaget förutsätter att kommuner som 

ingår ser vinster och vill ta ansvar för regional samverkan.  

* Arbetsförmedlingen blir en aktiv part i arbetet. 

* SFI-utbildningen knyts ihop med de yrkesutbildningar som Arbetsförmedlingen 

upphandlar. 

 

För att samverkan ska fungera föreslås att en styrgrupp skapas där Arbetsförmedlingens 

chefer och SFI rektorer ingår. Samordnare från kommunen har löpande kontakt med kommuner 

i länet i olika nätverk. Samordnaren på Arbetsförmedlingen träffar Arbetsförmedlingens 

leverantörsuppföljare regelbundet. Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljare i Skåne består av 

en utbildningsansvarig från Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad som träffar en 

samordnare regelbundet. Leverantörsuppföljare inhämtar/analyserar behov av utbildningsstart 

inom befintligt upphandlade utbildningar. Beslutet om t ex gruppstart tas av 

leverantörsuppföljarna och utbildningsleverantören. Den som ansvarar över 

leverantörsuppföljare idag, har ett ansvar även för leverantörsuppföljare i Blekinge, totalt sju 

leverantörsuppföljare varav fem i Skåne. Förslaget innebär antingen att samordnaren för 

leverantörsuppföljarna tar på sig ansvaret att vara spindel i nätet även mot SFI eller att en helt ny 

tjänst inrättas för att hålla ihop arbetsmarknadsutbildning med SFI. 

 

Fördelar med förslaget är många. Kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen kan 

bestämma vilka utbildningar som ska starta och inom vilken bransch behovet finns. Dubbelarbete 

kring individen undviks och individen sätts i fokus. Kommunerna kan lättare se nytta med 
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samverkansavtal och har möjlighet att påverka. Fördelen är också att kommuner och 

Arbetsförmedlingen får en förståelse för varandras arbete och individen slits inte mellan olika 

aktiviteter på olika platser.  

En svårighet kan vara att få i gång första avtalet mellan kommunerna. 

8.2 Kommunförbundet Skåne och Arbetsförmedlingen 

Principen är detsamma som i förslag 8.1. Det som skiljer i detta förslag är att 

Kommunförbundet Skåne föreslås få huvudansvaret för plattformen i samverkan med 

Arbetsförmedlingen. Ansvar för och anställning av samordnartjänsten rekommenderas ligga hos 

Kommunförbundet Skåne som är kommunernas intresseorganisation. Inledningsvis föreslås ett 

samverkansavtal mellan kommuner i Skåne och därefter ett hängavtal med Arbetsförmedlingen. 

 

Fördelar med förslaget är att det kan vara lättare att komma i gång med samverkan då 

Kommunförbundet Skåne representerar kommuner och har ingångar. Kommunförbundet Skåne 

har även ett visst mandat att företräda kommunerna. Kommuner sparar tid då 

Kommunförbundet Skåne tar ansvar för granskning av ansökan om nya utbildningar. 

Kommunförbundet Skåne kan även ta ansvar för information om prisindex årligen och förslag på 

ny uppräkning lämnas till kommuner.  

En risk kan vara att ingen kommun känner ett riktigt ägarskap för att driva utbildningar.  
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9. Finansiering 

Nedan följer förslag på finansiering av utbildning och samordnartjänst på regional nivå. 

Finansieringsförslagen kan fungera för båda organisationsförslagen ovan. Förslagen bör inte vara 

beroende av extern finansiering. Det finns flera olika medel för finansiering av utbildning, nedan 

följer några av dem: 

* interkommunal ersättning, 

* arbetsmarknadspolitiska medel, 

* yrkesvux-pengar. 

9.1 Utbildning 

En viktig förutsättning för att gå vidare är att kommunerna i samverkan/samarbete med 

Kommunförbundet Skåne kommer fram till en gemensam fastprislista. Interkommunal ersättning 

med gemensamt pris för SFI-undervisning som kommuner ansvarar för bör tillskapas.38 

 

Arbetsmarknadsutbildning finansieras med arbetsmarknadspolitiska medel med möjlighet för 

individen att erhålla aktivitetsstöd. 

 

Yrkesutbildningar kan även finansieras med andra medel så som yrkesvux39-pengar. En risk är 

då att individen inte erhåller ersättning för deltagande på utbildning då yrkesutbildningar på 

gymnasienivå oftast ger rätt att söka studiestöd hos CSN. Nyanlända har inte rätt att söka 

studiestöd hos CSN. Konsekvensen blir att olika deltagare i samma grupp kan ha olika former av 

ersättning och försörjningsstöd. 

 

För utvecklingsinsatser, att pröva nya utbildningar, kan tillfälliga medel sökas för specifika 

åtgärder. Dessa är: statsbidrag, Skolverkets speciella bidrag, §37 medel som fördelas av Länsstyrelsen, 

ESF-medel och/eller regionalfonds medel.  

9.2 Samordnartjänst 

Samordningen inom och mellan kommuner i Skåne län ger stora vinster, inte minst när det 

gäller anskaffning av praktikplatser och andra former av lärande på en arbetsplats. Genom 

samordning i länet minskas risken att ”slåss” om samma praktikplatser och kvalitén på platserna 

blir bättre. De resurser som behövs för att samordna arbetet är: 

 

* En heltidstjänst (Kommun/Kommunförbundet Skåne) 

* En heltidstjänst (Arbetsförmedlingen) 

 

                                                   
38 Se bilaga 2.1, exempel sfx prislista år 
39 Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är 

främst att underlätta omställning vid arbetslöshet och att nå personer utan gymnasial utbildning eller med en gymnasial 
yrkesutbildning som behöver kompletteras.  
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En kommun blir värdkommun/Kommunförbundet Skåne där samordnaren har sin 

anställning. Värdkommun är den kommun som ansvarar för samordnartjänsten och som ska ha 

täckning för kostnaden. Värdkommunen åtar sig att för samarbetskommunernas räkning anställa 

en samordnare. Samarbetskommun är de kommuner som antagit överenskommelsen mellan 

kommunerna i Skåne län om samverkan kring regional plattform för yrkes-SFI. 

Samordnartjänsten föreslås finansieras genom att kostnaden fördelas mellan 

samarbetskommunerna baserat på invånarantal. Utöver detta föreslås tjänsten finansieras genom 

ett grundbelopp på 10 000 kronor per år som är lika för samtliga deltagande kommuner. Ju fler 

som deltar desto lägre pris per samarbetskommun. Med anledning av ovanstående är det 

fördelaktigt om samtliga 33 kommuner i Skåne ansluter sig till ett regionalt samverkansavtal.40  

 

För att underlätta samverkan är det väsentligt att samordnarfunktionen ges möjlighet att 

sammanlänkas med redan befintliga knutpunkter för utbildning inom det regionala samarbetet. 

En effektiv planering för individen förutsätter att det finns beredskap att möta individens behov 

av kompetenshöjande insatser i regionen. Denna samordnare skulle då ges ansvar för att 

processleda och i tät samverkan med representanter för knutpunkterna snabbt förankra nya 

utbildningar och minimera risken för dubbelplanering.  

 

Vad gäller samordnaren på Arbetsförmedlingen föreslås alla Af-kontor i länet bidra till 

finansieringen. En möjlig finansieringslösning kan vara att ansvarig inom marknadsområdet 

tilldelar medel till kontoren. Arbetsförmedlingen har meddelat att de inledningsvis kommer att 

använda sig av leverantörsuppföljarena som samordnarfunktion gentemot kommunernas 

samordnare. 

  

                                                   
40 Se bilaga 1, 2, 3 och 3.1 
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10. Nästa steg 

Ett förslag är att gemensamt ta fram en utbildningskatalog för hela länet som presenterar 

samtliga yrkesutbildningar inom SFI. Vidare föreslås att samarbetet inleds med en utbildning 

som tidigare har visat goda resultat men också möter ett arbetsmarknadsbehov som t ex vård- 

och omsorgsutbildning i Ängelholm. Förslaget kan lyckas om man börjar med det säkra kortet, 

att börja med utbildning som fungerar i dag i den del av Skåne län där utbildningen redan finns. 

Samverkan med Arbetsförmedlingens branschstrateg och arbetslivet innan start av nya 

yrkesutbildningar är givet för en lyckad utbildning att ta i beaktan men också av vikt för ett 

närmare samarbete mellan utbildning och arbetslivet. Ökad lärande på arbetsplatsen ger större 

möjligheter till förbättrade språkkunskaper i svenska språket och därigenom ökade möjligheter 

till arbete. Eftersom gruppen av nyanlända i etablering under senare tid har förändrats så ses 

behovet av ett akademikerspår som angeläget. Att samla personer med samma utbildning/yrke 

till en klass som man har gjort i Stockholm med sfx-utbildningar ger många vinster. Forskning41 

har visat att studieklasser med samma yrkesbakgrund förstärker elevernas studiemotivation och 

självkänsla samt ger en ökad studietakt. Det föreslås att ett akademikerspår eller sfx-utbildning 

med den största gruppen akademiker startas i Malmö/Lund. Lund har redan en större grupp av 

utländska akademiker och känns därför som mest naturligt. Men också Malmö stad som redan 

har utarbetat samarbete med Malmö högskola.  

 

Att gå in som samverkanspart i en regional plattform för yrkes-SFI i Skåne innebär för 

kommunerna att åta sig att avsätta viss tid och resurser - bland annat i form av en kontaktperson 

med mandat - samt att delta i gemensamma diskussioner och beslut, bl. a om vilka utbildningar 

ska starta upp, lösa ersättningsfrågor och formulera avsiktsförklaringar/avtal mellan aktörerna. 

 

 Ambitionen är att denna rapport ska vara underlag för implementeringsarbetet och att de 

första utbildningarna i kombination med SFI startas under 2015. I rapportens förslag redogörs 

för vilka partnerskap som kan vara aktuella samt de förutsättningar som i dagsläget finns och den 

förankring som en stödplattform behöver och hur den ska finansieras. Den här förstudien är 

också tänkt att kunna läsas och användas av kommuner och andra aktörer som är intresserade av 

att starta ESF-projekt med fokus, språk, utbildning och arbetsmarknad. 

 

 

 

 

  

                                                   
41 Höghielm och Gougoulakis, 2009, ”DE ÄR JU MINA KOLLEGER” En metastudie av Sfx, Pedagogiska institutionen, 
Stockholms Universitet 
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Bilaga 1-5 
Bilaga 1, Samverkansöverenskommelse om Sfx  

 
121011 

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms 
län om samverkan kring SFX  
 
INLEDNING OCH SYFTE  
Inom Stockholms län pågår sedan 2001 ett samarbete kring svenskundervisning med yrkesinriktning 
för invandrade som redan har en färdig utbildning och/eller erfarenhet från ett specifikt yrkesområde 
från sitt hemland. Dessa utbildningar har samlingsbeteckningen sfx. En grundtanke kring sfx är att 
kommunerna samarbetar så att de studerande med samma yrkesbakgrund samlas hos en anordnare. 
Det gör att undervisningsgrupperna blir tillräckligt stora så att verksamheten blir stabil och kan 
utvecklas.  
Syftet med sfx är att de studerande:  

 

Sverige.  
 
Denna samverkansöverenskommelse med bilaga är en långsiktig överenskommelse mellan länets 
kommuner om att samarbeta kring sfx.  
För mer information om existerande sfx se www.sfx-yrke.se.  
 

§ 1 KRITERIER  
För att bli godkänd som ett sfx måste utbildningen uppfylla följande kriterier:  

 ska rikta sig till individer som redan har yrkeserfarenhet/-utbildning  

 

-nivå och svenska som 
andraspråk (sva) är anpassade till det aktuella yrkesområdet  

 

 

mot sökande från länets alla kommuner och antagningen ska i möjligaste mån ske 
kontinuerligt under året  

 
 

§ 2 ANSÖKAN OCH BESLUT OM NYA SFX  
Om en anordnare vill starta ett sfx ska en ansökan lämnas till KSL. En särskild mall för ansökan ska 
användas som finns på KSL:s webbplats.  
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:  

 

 

 

gens omfattning  
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KSLs kansli granskar att ansökan uppfyller kriterierna och därefter sker samråd med olika 
tjänstemannanätverk inom ramen för KSL. Beslut om att inrätta ett nytt sfx fattas av den beredning 
inom KSL som har ansvar för frågor som rör vuxenutbildning.  
 

§ 3 ANORDNARENS ÅTAGANDE  
Med anordnare avses såväl en kommunal anordnare i egen regi som en enskild anordnare som har ett 
gällande avtal med någon av länets kommuner att bedriva sfi och kommunal vuxenutbildning. Skulle 
en privat anordnare inte längre ha avtal med kommun att bedriva sfi och kommunal vuxenutbildning 
får anordnaren inte längre bedriva sfx.  
Om anordnaren bedömer att den studerande, för att kunna arbeta inom sitt yrkesområde, behöver 
delta i yrkeskurser på gymnasial nivå kan anordnaren erbjuda det. Det krävs då ett särskilt 
godkännande från hemkommunen.  
De uppgifter anordnaren ska lämna till hemkommunen är:  
1. ett antagningsbesked som ska innehålla följande uppgifter:  

 

 

 
 
 
 
2. under utbildningens gång:  

kommunen om den studerande gjort avbrott samt vilken orsak till avbrott  
 
3. i samband med avslut:  

 
 
4. en gång om året sammanställa en rapport som ska innehålla följande:  

kommun  

 

 

 

 

 
 
Det är anordnarens ansvar att marknadsföra utbildningen.  
Anordnaren ska delta i gruppen för länets samtliga sfx-anordnare där även KSL deltar. Samordnaren 
är sammankallande.  
 
KOMMUNFÖRBUNDET SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM SFX STOCKHOLMS LÄN  
 

§ 4 HEMKOMMUNENS ÅTAGANDE  
Hemkommun är den kommun där den studerande är folkbokförd.  
Hemkommunens åtagande är att hänvisa potentiella deltagare inom berörd målgrupp till respektive 
sfx som därefter gör en bedömning om vederbörande ska erbjudas plats eller inte. Hemkommunen 
förbinder sig att till sfx-anordnaren betala interkommunal ersättning, enligt fastslagen prislista i 
enlighet med § 5.  
Betalningen ska pågå till dess att den studerande fullföljt utbildningen eller om den studerande eller 
anordnaren beslutar om ett avbrott från utbildningen. Om den studerande flyttar till annan kommun 
under studietiden övergår kostnadsansvaret till den nya folkbokföringskommunen enligt samma 
rutiner som beskrivs i den överenskommelse som kommunerna kommit överens om kring övrig 
vuxenutbildning (se KSLs dokument med dnr 2010/0059).  
De uppgifter hemkommunen ska lämna till anordnaren är:  
1. namn och personnummer på den studerande  
2. kontaktperson till den som ska ta emot faktura från anordnaren  
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§ 5 BETALNINGSMODELL  
Priset ska gälla per månad och faktureras månadsvis. För studerande som börjar efter den 15:e eller 
slutar före den 15:e utgår ersättning för halv månad.  
Studerande som, påbörjat en kurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan 
att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, (detta i enlighet med 7 kap § 1 SFS 2011:1 108) 
skrivs ut. Individens sista närvarodag är utskrivningsdatum. Sfx-anordnaren meddelar 
hemkommunen utskrivningen senast i samband med faktureringen.  
Anordnarna anger den beräknade kostnaden, den interkommunala kostnaden, för utbildningen i 
samband med ansökan om att få starta utbildningen. Priset inkluderar kostnader för den 
språkinriktade utbildningen samt olika typer av åtgärder och aktiviteter som stärker sambandet med 
yrket/branschen.  
Om anordnaren fått godkännande av hemkommunen att den studerande få delta i yrkeskurser på 
gymnasial nivå i enlighet med §3 faktureras dessa kurser särskilt till hemkommunen.  
Beslut om fastställande av prislista fattas av KSLs beredning som ansvarar för frågor som rör 
vuxenutbildning. Prislistan kommer årligen att justeras mot bakgrund av kommunernas 
kostnadsutveckling. Utvecklingen mäts genom att använda den prisjusteringsmodell som används för 
uppräkning av programpriser för gymnasieskolan – KPIX. KPIX avser ett index där man använder 
konsument-prisindexet (KPI) men där effekterna för ränteändringar på bolån, direkta effekter av 
förändrade skatter och subventioner är borttagna. På gymnasieskolan används förändringen av KPIX 
april/april föregående år och året före föregående år. Den prishöjningen som träder i kraft den 1 
januari 2012 baseras således på prisutvecklingen april 2010 till april 2011.  
Prislistan ska finnas tillgänglig på KSLs webbplats.  
 

§ 6 SAMORDNARE  
För att verksamheten ska kunna växa och utvecklas krävs intern samordning mellan sfx-kommunerna, 
löpande kommunikation med övriga kommuner i länet och kontaktskapande verksamhet utåt 
gentemot arbetsgivare, yrkesförbund och andra myndigheter. Dessa tre uppgifter skapar behov för en 
gemensam samordnarfunktion.  
Sfx-samordnaren har funnits som externt finansierat projekt under två perioder, april 2009 till juli 
2010 och april 2011 till juni 2012. Erfarenheterna från dessa perioder visar att det finns behov av att 
skapa en permanent samordnartjänst. En av länets kommuner kommer att fungera som 
”värdkommun” och ansvarig för samordnaren. Se bilaga för samordnartjänstens arbetsuppgifter samt 
hur tjänsten ska finansieras.  
 

§ 7 STYRNING OCH UPPFÖLJNING  
Den av kommunerna genom KSL inrättade styrgrupp för den gemensamma vuxenutbildningsregionen 
utgör även styrgrupp för denna överenskommelse inklusive bilagan om samordnartjänsten.  
Styrgruppen ska tillsammans med kommunerna och utbildningsanordnarna för sfx följa upp och 
utvärdera denna överenskommelse inklusive bilagan om samordnar-tjänsten. Uppföljning av KPIX 
kommer att ske med ett tidsintervall på tre år.  
Styrgruppen ska även följa upp länets beviljade sfx i samråd med tjänstemanna-nätverken inom KSL 
och enligt de uppföljningsverktyg som tas fram inom ramen för arbetet med den gemensamma 
vuxenutbildningsregionen.  
 

§ 8 AVTALSTID  
Överenskommelsen gäller efter beslut i ansvarig nämnd och tillsvidare. KSL ska delges kopia på 
protokollet där beslutet framgår.  
Beslut i ansvarig nämnd om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande.  
Uppsägning av överenskommelsen ska ske genom beslut i ansvarig nämnd och KSL ska delges kopia 
på protokollet där beslutet framgår.  
Kommun som sagt upp avtalet är skyldig att se till att deltagare som är antagen har rätt att fullfölja 
påbörjad utbildning. Kommun som sagt upp avtalet är skyldig att betala sin del av kostnaden för 
samordnartjänsten till värdkommunen ett (1) år från att beslutet fattades.  
 
 

Bilaga 2 Samordnartjänst för sfx 
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Denna bilaga reglerar samverkan mellan länets kommuner kring en gemensam samordnare för sfx. 
Den har tagits fram med utgångspunkt från överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län 
om samverkan kring sfx.  
Värdkommun är den kommun som ansvarar för samordnartjänsten och som ska ha täckning för 
kostnaden. Samarbetskommun är de kommuner som antagit överenskommelsen mellan kommunerna 
i Stockholms län om samverkan kring sfx.  
Järfälla kommun har åtagit sig att vara värdkommun från och med 1 januari år 2013.  
 

§ 1. Syfte  
För att sfx ska kunna växa och utvecklas krävs en gemensam samordnarfunktion. En sådan funktion 
har funnits som externt finansierat projekt under två perioder, april 2009 till juli 2010 och april 2011 
till juni 2012. Genom detta avtal permanentas tjänsten.  
 

§ 2. Åtagande  
Värdkommunen åtar sig att för samarbetskommunernas räkning anställa en samordnare för sfx.  
Samarbetskommunen åtar sig att årligen betala värdkommunen för samordnaren enligt beskrivning i 
punkt 4.  
 
Samordnarens uppdrag  
Samordnarens arbetsuppgifter beskrivs nedan i några övergripande områden. Samordnaren ska inför 
varje år inkomma till styrgruppen med en arbetsplan inför kommande verksamhetsår med en 
beskrivning planerade insatser och aktiviteter.  

Kommunikation med länets kommuner  
 
Det är viktigt att informationen om nya och befintliga sfx når till kommunerna så att de som kan 
hjälpas av att läsa på sfx skickas till kurserna av sin hemkommun. Samordnare ska:  
vara kontaktperson för kommunerna gentemot sfx-anordnarna, bland annat genom att ta emot 
och framföra synpunkter på sfx vilket möjliggör dialog och ett gemensamt inflytande.  

skapa och uppdatera samlad och aktuell information om sfx-utbudet  

kontinuerligt sprida information om sfx i kommunerna.  

 Samordning internt mellan sfx-anordnarna  
 
För att sfx-anordnarna ska vara enhetliga krävs en samordning av rutiner och upprätthållande av 
mötespunkter mellan lärare och skolledare.  
Samordnaren ska:  
samordna sfx-anordnarnas återrapportering och relationer till hemkommunerna  

samordna gemensamma aktiviteter på mässor och vid informationskampanjer  
 
 
 
KOMMUNFÖRBUNDET SAMORDNARTJÄNST STOCKHOLMS LÄN bilaga till 
samverkansöverenskommelsen om sfx  
 
i samarbete med sfx-anordnarna hålla den gemensamma sfx-hemsidan uppdaterad  

ordna gemensamma fortbildningsaktiviteter för lärarna och mötespunkter för elever på olika sfx.  

Kontaktskapande verksamhet mot arbetsgivare, yrkesförbund och myndigheter  
 
För att sfx-anordnarna ska kunna ge effektiv svenskundervisning och utgöra en brygga till arbetslivet 
för nyanlända krävs levande kontakter med arbetsgivare och övriga myndigheter. Samordnaren ska:  
bedriva uppsökande verksamhet gentemot arbetsgivare för att skapa kontakter mellan 
utbildningen och arbetslivet  
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initiera och samordna samarbetsprojekt kring exempelvis mentorskapsprogram  

initiera samarbeten med andra myndigheter för att ytterligare korta elevernas väg in i samhället.  
 

§ 3. Finansiering  
Värdkommunens kostnader ska fördelas mellan de kommuner som antagit sfx-överenskommelsen  
Samordnartjänsten är en deltidsanställning på 60 % och kostar omkring 480 000 kr per år. Det 
inkluderar samordnarens lön, resor och övriga overheadkostnader förknippade med samordnaren 
samt avvecklingskostnader vid avtalets upphörande. Beloppet 480 000 kr/år är en uppskattad kostnad 
och kan komma att justeras med upp till 15 % årligen utan föregående omförhandling. Värdkommunen 
ska redovisa de uppkomna kostnaderna.  
För att finansiera samordnartjänsten har en kostnadsnyckel utarbetats. Kostnaden fördelas mellan 
kommunerna dels genom ett grundbelopp på 1 500 kronor per år som är lika för alla dels en 
procentuell fördelning utifrån antal elever kommunen har på SFI enligt statistik från Skolverket. Det 
betyder att kostnaden kan variera mellan åren. Se bilaga 2 för ett räkneexempel.  
Eventuell kostnadsförändring enligt andra stycket fördelas i enlighet med kostnadsnyckeln.  
Faktura skickas i december varje år och baseras på Skolverkets statistik från föregående år. 
Samarbetskommunen ska lämna information till värdkommunen om faktureringsadress.  
 

§ 4. Försäkringar  
Värdkommunen tecknar försäkringar och upprätthåller sådana för sin verksamhet.  
 

§ 5. Ansvar  
Vid eventuell ersättningsskyldighet från värdkommunen till tredjeman som uppkommer till följd av 
detta avtal svarar de samverkande kommunerna för ersättningen proportionellt i förhållande till antal 
kursdeltagare totalt enligt KOMMUNFÖRBUNDET SAMORDNARTJÄNST STOCKHOLMS LÄN 
bilaga till samverkansöverenskommelsen om sfx Skolverkets statistik föregående år. Detta gäller inte 

om en eller flera kommuner i skadeståndsrättsligt hänseende ensamma ska bära ansvaret.  
 

§ 6. Tvist  
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande 
rättsförhållanden ska, om parterna inte kommer överens om annat, prövas av svensk domstol med 
tillämpning av svensk rätt med Stockholms tingsrätt som första instans.  
 

§ 7. Avtalstid  
En förutsättning för att ingå detta avtal är att parterna är anslutna till Överenskommelse mellan 
kommunerna i Stockholms län om samverkan kring sfx. Detta avtal gäller under den tid som parterna 
är ansluta till sfx överenskommelsen.  
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KOMMUNFÖRBUNDET FÖRSLAG PÅ KOSTNADSFÖRDELNING STOCKHOLMS LÄN bilaga till 
samverkansöverenskommelsen om sfx  

 
Bilaga 2. Kostnadsfördelning för samordnartjänst sfx  
Kostnaden för en samordnare inklusive omkostnader beräknas till omkring 480 000 kronor per år. 
Kostnaden fördelas mellan samarbetskommunerna dels genom en procentuell fördelning utifrån antal 
elever på SFI som samarbetskommunen har enligt statistik från Skolverket. Dels ett grundbelopp på 1 
500 kronor per år som är lika för alla. Kostnaden kan variera mellan åren beroende på antal elever.  
Ju fler som deltar desto lägre pris per samarbetskommun.  
Järfälla kommun sänder en faktura till samarbetskommunerna i december varje år. Andel elever 
hämtas från Skolverkets statistik från föregående år.  

 

 

  

Tabell 1. 
Exempel på 
kostnad per 
kommun, 
beräknad 
enligt 
Skolverkets 
statistik år 
2011 plus 1 
500 kronor, 
fördelat på 
länets alla 26 
kommuner 
Kommun  

Antal elever 
per kommun  

Andel elever 
per kommun 
av total antal 
elever i hela 
länet  

Fördelning av 
del av 
kostnaden  
441 000 kr  

Total kostnad 
då 1 500 kr är 
adderat  

Botkyrka  1 861  5,7  25 259  26 759  

Ekerö  120  0,4  1 629  3 129  

Haninge  1 756  5,4  23 833  25 333  

Huddinge  1 727  5,3  23 440  24 940  

Järfälla  1 059  3,3  14 373  15 873  

KCNO*  880  2,7  11 944  17 944  

Lidingö  348  1,1  4 723  6 223  

Nacka  696  2,1  9 447  10 947  

Norrtälje  285  0,9  3 868  5 368  

Nynäshamn  216  0,7  2 932  4 432  

Salem  114  0,4  1 547  3 047  

Sigtuna  902  2,8  12 242  13 742  

Sollentuna  586  1,8  7 954  9 454  

Solna  1 060  3,3  14 387  15 887  

Stockholm  16 286  50,1  221 043  222 543  

Sundbyberg  761  2,3  10 329  11 829  

Södertälje**  2 268  7,0  30 783  33 783  

Tyresö  287  0,9  3 895  5 395  

Upplands 
Väsby  

572  1,8  7 764  9 264  

Upplands-
Bro  

277  0,9  3 760  5 260  

Värmdö  197  0,6  2 674  4 174  

Österåker  234  0,7  3 176  4 676  

Summa  32 492  100  441 000  480 000  
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  Bilaga 2.1 
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Bilaga 3 Exempel beräkning på Skåne län efter Gävleborgsmodellen 

 

 
Kostnad fördelat % efter innevånare antal i resp kommun 

Förslag 1 Folkmängd Skåne 
 

Område   Antal Folkökning invånare/% Kostnad/% 

Bjuv   14 801 -65 1,2% 9 900 kr 

Bromölla   12 336 86 1,0% 8 251 kr 

Burlöv 17 114 103 1,3% 11 447 kr 

Båstad 14 275 12 1,1% 9 548 kr 

Eslöv 31 920 176 2,5% 21 350 kr 

Helsingborg  132 989 978 10,4% 88 950 kr 

Hässleholm  50 227 64 3,9% 33 594 kr 

Höganäs 25 084 221 2,0% 16 777 kr 

Hörby   14 917 -41 1,2% 9 977 kr 

Höör  15 637 111 1,2% 10 459 kr 

Klippan 16 715 55 1,3% 11 180 kr 

Kristianstad  81 009 502 6,4% 54 183 kr 

Kävlinge  29 600 173 2,3% 19 798 kr 

Landskrona 43 073 513 3,4% 28 809 kr 

Lomma 22 496 513 1,8% 15 047 kr 

Lund  114 291 1341 9,0% 76 444 kr 

Malmö  312 994 5 236 24,6% 209 347 kr 

Osby 12 713 76 1,0% 8 503 kr 

Perstorp 7 139 43 0,6% 4 775 kr 

Simrishamn 18 951 -46 1,5% 12 675 kr 

Sjöbo 18 401 111 1,4% 12 308 kr 

Skurup 15 025 70 1,2% 10 050 kr 

Staffanstorp 22 672 138 1,8% 15 164 kr 

Svalöv 13 332 57 1,0% 8 917 kr 

Svedala 20 067 96 1,6% 13 422 kr 

Tomelilla  12 891 -26 1,0% 8 622 kr 

Trelleborg 42 837 232 3,4% 28 652 kr 

Vellinge 33 807 192 2,7% 22 612 kr 

Ystad 28 623 65 2,2% 19 145 kr 

Åstorp 14 927 121 1,2% 9 984 kr 

Ängelholm  39 866 124 3,1% 26 664 kr 

Örkelljunga 9 653 -2 0,8% 6 456 kr 

Östra Göinge 13 687 67 1,1% 9 155 kr 

Summa:  1 274 069   100,0% 852 164 kr 
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Bilaga 3.1 Kostnad fördelat i % efter innevånare antal i resp. kommun med grundavgift 

Förslag 2 Folkmängd Skåne 
     

Område   Antal Folkökning invånare/% Grundavgift Kostnad/% Summa 

Bjuv   14 801 -65 1,2% 10 000 kr 9 900 kr 19 900 kr 

Bromölla   12 336 86 1,0% 10 000 kr 8 251 kr 18 251 kr 

Burlöv 17 114 103 1,3% 10 000 kr 11 447 kr 21 447 kr 

Båstad 14 275 12 1,1% 10 000 kr 9 548 kr 19 548 kr 

Eslöv 31 920 176 2,5% 10 000 kr 21 350 kr 31 350 kr 

Helsingborg  132 989 978 10,4% 10 000 kr 88 950 kr 98 950 kr 

Hässleholm  50 227 64 3,9% 10 000 kr 33 594 kr 43 594 kr 

Höganäs 25 084 221 2,0% 10 000 kr 16 777 kr 26 777 kr 

Hörby   14 917 -41 1,2% 10 000 kr 9 977 kr 19 977 kr 

Höör  15 637 111 1,2% 10 000 kr 10 459 kr 20 459 kr 

Klippan 16 715 55 1,3% 10 000 kr 11 180 kr 21 180 kr 

Kristianstad  81 009 502 6,4% 10 000 kr 54 183 kr 64 183 kr 

Kävlinge  29 600 173 2,3% 10 000 kr 19 798 kr 29 798 kr 

Landskrona 43 073 513 3,4% 10 000 kr 28 809 kr 38 809 kr 

Lomma 22 496 513 1,8% 10 000 kr 15 047 kr 25 047 kr 

Lund  114 291 1341 9,0% 10 000 kr 76 444 kr 86 444 kr 

Malmö  312 994 5 236 24,6% 10 000 kr 209 347 kr 219 347 kr 

Osby 12 713 76 1,0% 10 000 kr 8 503 kr 18 503 kr 

Perstorp 7 139 43 0,6% 10 000 kr 4 775 kr 14 775 kr 

Simrishamn 18 951 -46 1,5% 10 000 kr 12 675 kr 22 675 kr 

Sjöbo 18 401 111 1,4% 10 000 kr 12 308 kr 22 308 kr 

Skurup 15 025 70 1,2% 10 000 kr 10 050 kr 20 050 kr 

Staffanstorp 22 672 138 1,8% 10 000 kr 15 164 kr 25 164 kr 

Svalöv 13 332 57 1,0% 10 000 kr 8 917 kr 18 917 kr 

Svedala 20 067 96 1,6% 10 000 kr 13 422 kr 23 422 kr 

Tomelilla  12 891 -26 1,0% 10 000 kr 8 622 kr 18 622 kr 

Trelleborg 42 837 232 3,4% 10 000 kr 28 652 kr 38 652 kr 

Vellinge 33 807 192 2,7% 10 000 kr 22 612 kr 32 612 kr 

Ystad 28 623 65 2,2% 10 000 kr 19 145 kr 29 145 kr 

Åstorp 14 927 121 1,2% 10 000 kr 9 984 kr 19 984 kr 

Ängelholm  39 866 124 3,1% 10 000 kr 26 664 kr 36 664 kr 

Örkelljunga 9 653 -2 0,8% 10 000 kr 6 456 kr 16 456 kr 

Östra Göinge 13 687 67 1,1% 10 000 kr 9 155 kr 19 155 kr 

Summa:  1 274 069   100,0% 330 000 kr 852 164 kr 1 182 164 kr 
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Bilaga 4  Yrkesvux Skåne Nordväst 

Följande utbildningar erbjuds inom Yrkesvux med start hösten 2013: 

 Administration, 760 poäng – Helsingborg 
 Bageri/Konditori, 1100 poäng – Klippan 
 Barnskötare/Elevassistent, 1100 poäng – Klippan 
 Begränsad El-behörighet BB1, 500 poäng – Landskrona 
 Butikspersonal bygg, 600 poäng – Bjuv 
 Butikspersonal steg 1, 600 poäng – Bjuv 
 Butikspersonal steg 2, 600 poäng – Bjuv 
 Byggnadsplåtslagare, 1100 poäng – Helsingborg 
 Cafébiträde, 400 poäng – Helsingborg 
 Djurskötare, 600 poäng – Svalöv 
 Djurskötare steg 1, 400 poäng – Klippan 
 Elektriker, 1200 poäng – Helsingborg 
 Fastighetstekniker, 800 poäng – Helsingborg 
 Handel och butik, 450 poäng – Båstad 
 Hemservice, 300/400 poäng – Helsingborg 
 Industriteknik med inriktning CNC, 800 poäng – Örkelljunga 
 Köksutbildning med inriktning storkök/specialkoster, 1100 poäng – Klippan 
 Lager och terminalarbetare, 350 poäng – Åstorp 
 Lantbruk, 1000 poäng – Svalöv 
 Lantbruksmekaniker, 400 poäng – Klippan 
 Lokalvård med SRY-yrkesbevis, 400 poäng – Helsingborg 
 Omvårdnadsutbildning, 1650 poäng – Svalöv 
 Personbilsmekaniker, 900 poäng – Svalöv 
 Personlig assistent, 500 poäng – Höganäs 
 Restaurang, 700 poäng – Landskrona 
 Serviceutbildning med inriktning mot butik och sälj, 560 poäng – Helsingborg 
 Serviceutbildning med inriktning mot turism- och besöksnäringen, 660 poäng – 

Helsingborg 
 Speditör, 1100 poäng – Helsingborg 
 Särskild utbildning för vuxna (Särvux) – Helsingborg 
 Starta-Driva eget, 600 poäng – Bjuv 
 Teknik och verkstad med inriktning CNC-programmering – Landskrona 
 Teknik och verkstad med inriktning svetsare – Landskrona 
 Teknik och verkstad med inriktning underhållsteknik – Landskrona 
 Teknisk säljare, 600 poäng – Bjuv 
 Trädgård odling, 450 poäng – Båstad 
 Trädgård parkskötsel, 450 poäng – Båstad 
 Vård- och omsorgsprogrammet för personer med annat modersmål än svenska, 1850 

poäng – Ängelholm 
 Vård- och omsorgsutbildning, 1550 poäng – Åstorp 
 Yrkesförare persontransporter, 500 poäng – Klippan 

http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_40570/cf_2/Administration_yrkesvux_FU_HT_2013_116_kB.PDF
http://www.klippan.se/download/18.60d98d9413a88797c0880003469/1353061226349/Bageri-konditori
http://www.klippan.se/download/18.526bf15d13c81d0bdb94657/1367224386454/Barnsk%C3%B6tare
http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/vux/vuxenutbildning/yrkesvux/yrkesvuxel.pdf
http://www3.bjuv.se/Global/Arbete%20och%20vuxenutbildning/Futurum/Yrkesvux%20Info%20Butik%20Bygg%20ht13.pdf
http://www3.bjuv.se/Global/Arbete%20och%20vuxenutbildning/Futurum/Yrkesvux%20Info%20Butik%201%20ht13.pdf
http://www3.bjuv.se/Global/Arbete%20och%20vuxenutbildning/Futurum/Yrkesvux%20Info%20Butik%202%20ht13.pdf
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_41618/cf_2/Byggnadsplatslagare_yrkesvux_Ronnowska_pdf_114_kB.PDF
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_41614/cf_2/Cafebitrade_yrkesvux_Lernia_pdf_115_kB.PDF
http://www.svalov.se/download/18.1713d81413a8c65c1d2105f/1368514287797/Microsoft+Word+-+Djursk%C3%B6tare_yrk.pdf
http://www.klippan.se/download/18.526bf15d13c81d0bdb91cf4/1362490198512/NATURBRUK
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_40368/cf_2/Elektriker_yrkesvux_Folkuniversitetet_pdf-113_kB.PDF
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_41617/cf_2/Fastighetstekniker_yrkesvux_Ronnowska_pfd_119_kB.PDF
http://www.bastad.se/utbildning/vuxenutbildning/yrkesvux/handelochbutik/
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_41615/cf_2/Hemservice_yrkesvux_Lernia_pdf_118_kB.PDF
http://www.orkelljunga.se/utbildningscentrum/pdf/Yrkesvux%20Industriteknik%202013.pdf
http://www.klippan.se/download/18.60d98d9413a88797c0880003468/1353061190661/K%C3%96KSUTB
http://www.astorp.se/download/18.53ab5074132d350e65f80002792/LoTYv12.pdf
http://www.svalov.se/download/18.1713d81413a8c65c1d2105d/1368597068754/Microsoft+Word+-+Lantbruk_yrk.pdf
http://www.klippan.se/download/18.526bf15d13c81d0bdb93e0c/1366282994855/NATURBRUK
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_41616/cf_2/Lokalvard_SRY-yrkesbevis_yrkesvux_pdf_132kB.PDF
http://www.svalov.se/download/18.3f55aa0f13e18174c0052c4/1368514647202/Microsoft+Word+-+V%C3%A5rd+och+omsorg+ht12+%C3%A4mnesredovisning+4.pdf
http://www.svalov.se/download/18.1713d81413a8c65c1d2105e/1368514257295/Microsoft+Word+-+Personbilsmek_yrk.pdf
http://www.hoganas.se/Documents/Inv%c3%a5nare/Utbildning%20och%20barnomsorg/Kunskapsforum/LSS-utb%20ht%202013.pdf
http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/vux/vuxenutbildning/yrkesvux/yrkesvuxrestaurang.pdf
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_39993/cf_2/Serviceutbildning_yrkesvux_2013_pdf_131kB.PDF
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_39993/cf_2/Serviceutbildning_yrkesvux_2013_pdf_131kB.PDF
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_39993/cf_2/Serviceutbildning_yrkesvux_2013_pdf_131kB.PDF
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_39995/cf_2/Speditor_yrkesvux_Yrkeshogskolan_pdf_121_kB.PDF
http://www.helsingborg.se/ImageVaultFiles/id_39995/cf_2/Speditor_yrkesvux_Yrkeshogskolan_pdf_121_kB.PDF
http://www3.bjuv.se/Global/Arbete%20och%20vuxenutbildning/Futurum/Yrkesvux%20Info%20Starta_Driva%20eget%20ht13.pdf
http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/vux/vuxenutbildning/yrkesvux/yrkesvuxteknik.pdf
http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/vux/vuxenutbildning/yrkesvux/yrkesvuxteknik.pdf
http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/vux/vuxenutbildning/yrkesvux/yrkesvuxteknik.pdf
http://www3.bjuv.se/Global/Arbete%20och%20vuxenutbildning/Futurum/Yrkesvux%20Info%20teknisk%20s%c3%a4ljare%20ht13.pdf
http://www.bastad.se/utbildning/vuxenutbildning/yrkesvux/tradgard-odling/
http://www.bastad.se/utbildning/vuxenutbildning/yrkesvux/tradgard-odling/
http://www.engelholm.se/Documents/Utbildning%20och%20barnomsorg/Vuxenutbildningen/4%20te%20VOP%20ht%20-2013.pdf
http://www.engelholm.se/Documents/Utbildning%20och%20barnomsorg/Vuxenutbildningen/4%20te%20VOP%20ht%20-2013.pdf
http://www.astorp.se/download/18.3480759013e795825178000176/Omv%C3%A5rdnad+aug+1314.pdf
http://www.klippan.se/download/18.8d5f98013b1cb20aca8000850/1353921854399/YRKESF%C3%96RAREPERSON


 

 

 

Bilaga 5 Yrkesvux utbildningar Skåne Nordost erbjuder 

UTBILDNING START UTBILDNINGSORT 

Administration och 

Ekonomi 

  

Barn, Fritid och 

pedagogik 

  

Badmästare  Augusti 2014 Kristianstad 

Barnskötare  Augusti 2014 Osby 

Bygg, fastighet och 

anläggning 

  

Byggnadsplåtslagare  September 2014 Kristianstad 

Inredningsnickare  September 2014 Kristianstad 

Lokalvårdare  Augusti 2014 Kristianstad 

VVS  Augusti 2014 Östra Göinge 

Industri   

Yrkesvux - Industri  Kontinuerligt intag med 

validering 

Bromölla - Sölvesborg 

Industri - Lärling  Kontinuerligt intag med 

validering 

Bromölla - Sölvesborg 

Plåt och svets  Augusti 2014 Östra Göinge 

Sten  Augusti 2014 Östra Göinge 

Svets (IW)  Augusti 2014 Osby 

Fordon och Transport   

Restaurang   

Ekonomibiträde  Augusti 2014 Kristianstad 

Kockutbildning med inriktning 

storhushåll,  

Augusti 2014 Hässleholm 

Köksbiträdesutbildning med 

sfi 

Augusti 2014 Hässleholm 

Restaurang- och Livsmedel  Augusti 2014 Östra Göinge 

http://www.stenforsa.nu/skno/krstd_bad.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/osby_barn.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/krstd_byggplatslagare.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/krstd_snickare.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/krstd_lokalvard.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/guc_vvs.pdf
http://www.gfbs.se/1121
http://www.gfbs.se/1604
http://www.stenforsa.nu/skno/guc_plat.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/guc_sten.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/osby_svets.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/krstd_ekonomi.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/hlm_kock.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/hlm_kock.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/hlm_koksbitrade.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/hlm_koksbitrade.pdf
http://www.stenforsa.nu/skno/guc_rl.pdf
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TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS 
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Denna rapport är framtagen som en kunskapsöversikt och ett 

underlag för implementeringsarbetet för regional plattform för 

yrkes-SFI i Skåne. Rapporten är finansierad med Euroepiska 

Socialfondens medel. I rapporten lämnas två snarlika 

organisations-och finansieringsförslag som båda bygger på konkret 

samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen.  

För att verksamheten ska kunna växa och utvecklas krävs 

samordning i båda organisationsförslagen och två 

samordnartjänster på heltid föreslås, en på Arbetsförmedlingen 

och den andra i en kommun alternativt på Kommunförbundet 

Skåne. Samordnarnas arbetsuppgifter innefattar bl a att samordna 

internt mellan kommunerna och med Arbetsförmedlingen, svara 

för löpande kommunikation i länet och kontaktskapande 

verksamhet utåt gentemot arbetsgivare, yrkesförbund och andra 

myndigheter.  

 

 

Samverkan är svår om man 

inte ser vinster. 
 
 

Våga starta även om inte allt 

är helt klart! 
 

 

 

 

 

 

  


