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Avtal avseende upphandlad tjänstekoncession om svenska för 
invandrare och samhällsorientering 
 
Förslag till beslut  
Arbetsmarknadsnämnden, AMN, föreslås besluta 
 
att avtalen (UAN-2012-0304) avseende tjänstekoncession om svenska för invandrare och 
samhällsorientering upphör 2016-12-31. 
 
 
Sammanfattning 
AMN föreslås avsluta avtalen avseende tjänstekoncession om svenska för invandrare (sfi) och 
samhällsorientering efter att en första option löper ut 2016-12-31.  
 
Bakgrund 
Nuvarande avtal avseende tjänstekoncession om svenska för invandrare (sfi) och 
samhällsorientering tecknades för perioden 2013-08-01 – 2015-12-31 med option för AMN 
att förlänga kontraktet på oförändrade villkor med 1 + 1 år till som längst 2017-12-31. 
Nämnden beslutade i maj 2015 (AMN § 80)att utlösa den första optionen på ett år till och 
med 2016-12-31. 
 
Riksdagen har den 20 juni 2015 fattat beslut med utgångspunkt i Regeringens proposition 
2014/15:85, Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning. 
Syftet med beslutet är att skapa en mer flexibel och individanpassad vuxenutbildning, att öka 
förutsättningarna för utrikes födda att snabbare ta sig in på arbetsmarkande eller till fortsatta 
studier genom effektivisering, framför allt när det gäller anpassningen efter varje individs 
behov och förutsättningar, och i ökad utsträckning medger att elever kan kombinera studier i 
exempelvis sfi med annan utbildning, Riksdagens beslut innebär att sfi upphör som egen 
skolform och blir en del av den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Många av eleverna i sfi fortsätter sin språkutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
och även på yrkesutbildningar inom kommunal vuxenutbildning eller genom 
arbetsförmedlingen. Förvaltningen ser ett behov av att eleven i högre grad vägleds till, och 
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ges möjlighet, att studera i flera former och nivåer parallellt inom sfi, grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning eller i arbetsmarknadsutbildning under sin studietid för att 
påskynda möjligheten till etablering på arbetsmarknaden. 
 
Uppföljningar pekar på att det inom tjänstekoncessionens form finns svårigheter att skapa 
tillräckligt elevunderlag för att genomföra Samhällsorienteringen på modersmål och i ett 
tidigt skede. 
 
Förvaltningen avser att föreslå AMN att Uppsala kommuns utförare av vuxenutbildning i 
högre grad ges möjlighet att erbjuda kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på 
gymnasial nivå och i form av svenska för invandrare för att lättare möjliggöra parallella 
studier på olika nivåer. 
 
Förvaltningen avser att föreslå AMN att samla all Samhällsorientering i egen regi från och 
med 2017. 
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