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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-03-05 kl. 09:00-13:00

Plats

Utbildningskontoret rum 1 och digitalt

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Alexandra Thomasson (V)
Bo Mats Brogren (M)
Katarina Johansson (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Oliver Limachi Hinojosa (SD)
Björn Johansson (S)
Izabela Striner (S)
Anna Ljunggren (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Narcis Spahovic (L)
Holger Cannerfors (V)
Nils Peter Christian Asker (M)
Malin Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Rita Winberg (Gymnasiestrateg)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Emma Sandberg (Ekonomichef)
Hanna Boulter (HR-chef)
Ida Thell (Utredningssekreterare)
Jenny Reiman Eile (Avdelningschef KMA)
Jonas Svensson (Vuxenutbildningschef)
Lisbeth Gyllander Torkildsen (Kvalitets- och utvecklingschef)
Nilkas Anderberg (Gymnasieutbildningschef)
Pär Trulsson (Redaktör)
Elin Ewers (Utredningssekreterare)
Erik Kjellstenius (Planeringssekreterare)
Linda Jonasson (HR-konsult)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Mats Åstrand
Ordförande

...........................................

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

...........................................

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Bo Ingvarsson (Enhetschef fysisk miljö)
Eva Walman (HR-konsult)
Anna Mellgren (Utredningssekreterare)
Monica Tindberg (Lärarnas Riksförbund)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)
Katarina Falk (Strateg)
Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen
Protokollet omfattar

§32
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Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet
Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)

GYVF-2021-4
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över
Utbildningsdepartementets remiss gällande betänkandet Samverkande krafter – för stärkt
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU
2020:66).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig i huvudsak positiv till utredningens
förslag då dessa förväntas leda till en ökad likvärdighet nationellt samt en kvalitetshöjning.
Nämnden vill dock poängtera att utredningens förslag i vissa delar inte i tillräcklig omfattning
har sin utgångspunkt i den mycket heterogena målgrupp elever som studerar sfi. Elever med
kort, eller ingen, studiebakgrund utgör en stor målgrupp som utredningen i sina förslag inte
tar tillräcklig hänsyn till, enligt nämnden. Vidare saknar nämnden i utredningen förslag för
hur sfi-utbildning ska stärkas och utvecklas för målgruppen som omfattas av kommunal
vuxenutbildning som särskild utbildning. Sfi för vuxna elever med utvecklingsstörning eller
förvärvad hjärnskada är ett eftersatt område i styrdokument och i nationella
utvecklingsinsatser. Slutligen vill nämnden lyfta vikten av att utredningens förslag även bör
gälla för utbildning motsvarande svenska för invandrare som bedrivs av folkhögskolor.
Denna utbildningsform behöver omfattas av förslagen för att en nationell likvärdighet och
kvalitetsutveckling ska ske.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
med ändringsyrkandet på 6.5 över Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet
Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar beslutet för omedelbart justerat.
Yrkanden
Juan Espitia (S) yrkar att texten under 6.5 ändras till:
Nämnden ser fördelar med förslaget med vill även lyfta utmaningar med dess utformning. En
tidsbegränsning skapar fler incitament för de studerande att slutföra utbildningen. Allt för
många nyanlända går igenom delar av SFI-utbildningen utan att förvärva tillräckliga
språkkunskaper för deltagande i samhälls- och arbetslivet. Över hälften av eleverna som
avbryter sfi i förtid har mer än tio års utbildningsbakgrund. En förklaring till avhoppen kan
vara att sfi inte upplevs som tillräckligt relevant för att slutföras. En annan förklaring kan
ligga i svårigheter att kombinera sfi med arbete eller den specifika livssituationen. Nämnden
ser det som problematiskt att inte avbrott, såsom arbete och föräldraledighet, ses som
"avräkningsbara" från de fyra åren. Detta kan missgynna gruppen kvinnor och särskilt
gruppen kvinnor med låg utbildningsbakgrund. Stödresurser behöver komma in tidigare och i
större omfattning och med undervisningstid kan behövas utöver de 15 timmarna', vilket
innebär en ökat kostnad. Vad som utgöt skäl för förlängning behöver även tydliggöras för att
säkra en likvärdighet.
Fredrik Sjögren (L) yrkar bifall till Juan Espitias yrkande.
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Rickard Åhman Persson (SD) yrkar avslag till Juan Espitias yrkande.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; liggande mot liggande med
ändringsyrkande, ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutat att bifalla
liggande förslag med ändringsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Rickard Åhman Persson (SD) anmäler reservation för Sverigedemokraterna.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-03-05 Yttrande över Utbildningsdepartementets
remiss av betänkandet Samverkande krafter
GVN 2020-03-05 Förslag till yttrande över Utbildningsdepartementets remiss av
betänkandet Samverkande krafter
Betänkandet Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)
§32 Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Samverkande krafter - för
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendenummer: GYVF-2021-4

Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Samverkande krafter – för stärkt
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU
2020:66)
Ärendet behandlar nämndens yttrande till Utbildningsdepartementets betänkande Samverkande
krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
(SOU 2020:66)
Nämnden yttrar sig negativt till punkten 6.5 Tidsbegränsad rätt till sfi. Till skillnad från nämnden
anser vi att inriktningen i förslaget är positivt. Sverige behöver ställa högre krav på nyanländas
integration och stoppa den asylrelaterade invandringen under en lägre period för att få till stånd en
fungerande integrationspolitik.
Sverigedemokraterna yrkade bifall till tidsbegränsad rätt till sfi.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslut.

_______________________
Rickard Åhman Persson (SD)

________________________
Oliver Limachi (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Med instämmande av

_______________________

________________________

Britt-Marie Nilsson (SD)

Åke Gusérus Bengtsson (SD)

