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Nr 188. Interpellation av Pavel Gamov 
(SD) om sfi-utbildningen i Uppsala kom-
mun
(KSN-2011-0577)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-
dens ordförande
Den 9 oktober 2011 rapporterade Upsala Nya 
Tidning om statistik från Statens skolverk som 
visar att resultaten för undervisningen i sven-
ska för invandrare (sfi) sjunkit markant i Upp-
sala kommun de senaste åren.

Den borgerliga regeringen har infört en så 
kallad sfi-bonus, ett bidrag på upp till 12 000 
kronor till dem som avslutar sin sfi-utbildning 
med godkänt resultat. Syftet med bonusen är 
att öka motivationen för studierna och få upp 
resultaten. Nationellt sett har resultaten också 
ökat något, även om det fortfarande inte är ens 
hälften av eleverna som når godkänt. I Uppsala 
kommun har trenden dock gått i motsatt rikt-
ning. Läget här är ännu allvarligare med endast 
en tredjedel godkända elever, enligt en rapport 
som tillkommit på initiativ av Vuxenutbild-
ningen Linnés rektor Lena Borgudd Nilsson 
och bygger på Skolverkets uppgifter.

Efter att den borgerliga majoriteten 2007 
upphandlade och delade upp sfi-undervisning-
en i Uppsala på tre anordnare – dels kommu-
nala Vuxenutbildningen Linné, dels de privata 
företagen Lernia och Hermods – har resultaten 
fullkomligen dalat. Före 2007 låg andelen god-
kända på 45 procent mot genomsnittet på 33 
procent medan det idag är 35 procent i Upp-
sala mot rikssnittet på 47 procent. Dessutom 
har antalet timmar varje elev behöver för att 
klara sitt slutprov ökat med nästan 90 procent 
från 400 till 750.

Med anledning av ovanstående vill jag där-
för ställa följande frågor till Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande Moha-
mad Hassan (FP):
1.  Delar du åsikten att det är mycket allvarligt 

att endast en tredjedel av sfi-eleverna i Upp-
sala kommun klarar ens godkäntnivå?

2. Om svaret är ja, vad avser du och Utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämnden vidta 
för åtgärder för att komma till rätta med 
dessa problem?

3.  Vad ser du för nackdelar med att ha en pri-
vat sfi-utbildning, som enligt statistisk em-
piri lett till ett stort misslyckande?

Pavel Gamov




