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Beställning av utbildning i svenska för invandrare (sfi)
under år 2017
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att beställa sfi från Bildningsnämnden.
Utbildning i svenska för invandrare ska beställas på ett sådant sätt att
utbildningen är flexibel, tillgodoser marknadens behov av framtida arbetskraft och
ökar individens konkurrenskraft.

Målgrupp
Rätt att delta i sfi har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska
språket som utbildningen syftar till att ge. Rättigheten gäller för den som är
folkbokförd i Trelleborgs kommun, från och med andra kalenderhalvåret det år
man fyller 16 år.
De som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan EU och dess
medlemstater samt Schweiz, om fri rörlighet för personer, räknas som bosatta i
landet. De har också rätt till sfi förutsatt att de övriga kraven är uppfyllda.
För personer som omfattas av etableringsuppdraget ska kommunen aktivt verka
för att de ska kunna påbörja sfi.
Den som har sådana kunskaper i det danska eller norska språket att utbildning i
svenska för invandrare inte kan anses nödvändig har inte rätt att delta i
utbildningen (20 kap § 32).

Beställning
Det åligger Bildningsnämnden att leverera utbildning i svenska för invandrare i
enlighet med Skollagen (2010:800) inom ramen för Kommunal Vuxenutbildning.
För år 2017 beställer Arbetsmarknadsnämnden sfi för 5,1 miljoner kronor.
Bildningsnämnden lägger upp verksamheten på det sätt som krävs för att kunna
erbjuda sfi, inom 14 dagar, till målgruppen och leverera resultat i form av
studerande som går vidare till arbete eller reguljära studier.
En pedagogisk koppling mellan utbildningen i svenska för invandrare och den
studerandes kort- och långsiktiga mål ska göras inom ramen för utbildningen i
svenska för invandrare. Studieplaneringen ska göras på individnivå och
dokumenteras i den individuella studieplanen.
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Bildningsförvaltningen ska erbjuda sökande plats på sfi inom två veckor från det
att anmälan är gjord.
Bildningsnämnden ska verka för att uppnå målet på 525 timmar för att genomgå
utbildningen. För de individer som har genomgått 525 timmar utan att genomgå
utbildningen ska det upprättas en åtgärdsplan i individens studieplan. De
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studerande som har studerat mer än 525 timmar ska avslutas om de inte bedöms
göra någon progression.

Rapportering
Månadsvis rapportering
Bildningsförvaltningens månatliga rapportering ska ske till
arbetsmarknadsförvaltningen enligt gemensamt framtaget rapporteringsformulär,
vilket ska vara inkommet senast en vecka efter varje månads slut. Eventuella
ändringar i rapporteringsunderlaget ska ske i dialog mellan beställare och
uppdragstagare.
Nedanstående information ska finnas med i rapporteringen:

•

Genomströmning, närvaro och avslutsorsaker.

•

Individer som avslutar utbildningen i svenska för invandrare med godkända
betyg och individer som avslutar sina studier utan fullständiga betyg enligt
läroplanen för utbildningen i svenska för invandrare.

•

Personuppgifter samt sfi påbörjad/avbrott när det gäller studerande med
uppehållstillstånd boendes på anläggningsboende (ABO). Dessa uppgifter ska
rapporteras till arbetsmarknadsförvaltningens ekonomiassistent.

•

Antal individer på Arbetsplats först (APF) SFI.

•

Antal individer på yrkes-SFI.

•

Antal av de studerande som studerat i mer än 525 timmar.

•

Antal studerande som uppnår mer än 400 timmar under innevarande månad
för att minimera risken för att någon studerande studerar mer än 525
timmar. De personer som studerat 450 timmar tas upp för diskussion på
samverkansmöte med arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadssekreterare behöver träffa dessa individer, vid
samlokaliseringen, för att prata om vidare planering.

•

Andel av anmälda som erbjudits SFI inom två veckor.

•

Ifall kölistor anträder.

Om Bildningsnämnden inte har möjlighet att följa beställningen utifrån gällande
lagstiftning för utbildning i svenska för invandrare och utifrån rådande budget ska
detta informeras arbetsmarknadsnämnden.

Helårsrapportering
Uppdragstagaren förbinder sig att årligen sammanställa och rapportera till
beställaren på vilket sätt uppdragstagaren i enlighet med Skollagen (2010:800) har
verkat för att den studerande ges möjlighet att öva det svenska språket i
arbetslivet och att utbildningen utformats på ett sådant sätt att den kunnat
kombineras med andra aktiviteter såsom arbetslivsorientering, validering, praktik
och/eller annan utbildning. Detta ska ske i skriftlig rapport som ska inkomma till
beställaren innan utgången av december månad.
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