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Auktorisation SFI 
 
 
 
 

Sammanfattning 
Komvux Österåker ansöker om auktorisation för svenska för invandrare, SFI  
 
Beslutsförslag 
Produktionsstyrelsens beslut 
Uppdra till produktionschefen att för Komvux Österåkers räkning ansöka om auktorisation för 
utbildningsväg 1A-D, 2 B-D, 3C-D, inom ramen svenska för invandrare, SFI. 
 
Bakgrund 
Österåkers kommun upphandlar sedan 2017 grundläggande och gymnasial kommunal 
vuxenutbildning i samverkan med andra kommuner i regionen genom auktorisation, vilket är ett 
alternativ till upphandling enligt LOU. Skolnämnden har 2017-12-12  beslutat att även svenska för 
invandrare (SFI) ska omfattas av auktorisation fr om halvårskiftet 2018.  
 
Undervisningen inom svenska för invandrare, SFI, bedrivs som nio olika kurser inom tre nivåer. 
Nivåerna utgår bl a från de studerandes tidigare studiebakgrund vilken kan variera från noll till över 
tretton års studieår. Ersättningsmodellen vid auktorisation grundas på ett system där 25% av 
ersättningen delas ut efter 15 timmars studier, 25% efter 180 timmars studier och resterande 50% 
när den studerande tar sitt betyg i kursen.  
 
Förvaltningens slutsatser 
Inom studieväg ett har 65 elever vid Komvux Österåker avslutat sina studier under läsåren 2016- 
2018. Vi ser att 58 % av de studerande fullföljer och tar betyg. Av de 42 % som inte tar betyg så sker 
avhoppen efter 22 till 701 timmars studier. För utbildningsnivå tre och fyra är genomströmningen 
stabilare. 
 
Då auktorisationsavtalet ännu inte trätt i kraft är det svårt att bedöma vilket antal aktörer som 
kommer att finnas lättillgängliga för studerande i Österåkers kommun. Likväl är det svårbedömt på 
vilken utbildningsnivå framtida studerande kommer att befinna sig. Med tanke på målgruppens 
nuvarande struktur kommer sannolikt en övervägande del av de studerande under 2019 fortsatt att 
välja Komvux Österåker som utbildningsanordnare. 
 
Produktionsförvaltning bedömer med bakgrund av ovanstående att en auktorisation inom SFI är ett 
stort ekonomiskt risktagande där de långtgående ekonomiska konsekvenserna måste följas noggrant. 
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Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Skolnämnden SKOL 15 2017/0256 
 

 

Kent Henningson   
Produktionschef    


