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Revisionsrapport om Svenska För Invandrare (SFI) 

 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag från Täby kommuns revisorer genomfört en granskning av 

SFI-verksamheten. Revisionen har därefter kommit med rekommendationer till 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna 

revisionsrapporten. 

 

 

 

 

Utbildningschef  

Patrik Forshage  

 

 

Ärendet 

 
KPMG har på uppdrag från Täby kommuns revisorer genomfört en granskning av 
SFI-verksamheten. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2017. 

Efter genomförd granskning är den sammantagna bedömning att SFI-
verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar SFI.  

Revisionens rekommendationer till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är 
att tillse att: 

 
1. kommunen arbetar för att det tydligare ska framgå i Kunskapscentrum 

Nordosts uppföljningar vilka områden som är i störst behov av utveckling 
2. kommunen fortsätter att uppmuntra anordnare att öka andelen behöriga 

lärare i verksamheterna 
3. en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits utifrån tidigare 

uppföljningar skrivs 
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4. nämnden säkerställer att samordningen mellan de olika aktörerna kopplat 
till SFI och etablering på arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas och 
stärkas i kommunen 

5. utveckla, stärka och försöka formalisera samarbetet med ideella 
organisationer 

 
De tre första punkterna är en del av det utvecklingsarbete avseende systematiskt 
kvalitetsarbete som nämnden uppdragit åt Kunskapscentrum Nordost, och i 
samband med övergången till auktorisation sen 1 januari 2019 kommer det att 
vara en del av Vux Norrorts nya kvalitetscykel.  
   
Täby kommun arbetar kontinuerligt för att utveckla samarbetet mellan 
kommunens verksamhetsområden och med arbetsförmedlingen i enlighet med 
revisionens fjärde rekommendation. På kommunstyrelsen i september 
presenterades bland annat individanpassade, handledarstödda multiinsatser och 
sociala utfallskontrakt som möjliga vägar framåt. En ytterligare väg framåt som 
kommer att utredas vidare är om Täby kommun ska gå med i samarbetet 
delegationen för unga och nyanlända till arbete.  
  
Revisionens femte rekommendation är en del av Kultur och Fritids uppdrag i 
Verksamhetsplanen för 2018.  
 


