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§ 80
Yttrande, uppföljning av granskning av kommunens flyktingverksamhet 

(UN 2017.071)

Beslut
Utbildningsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande om granskning av 
kommunens flyktingverksamhet.

Ärendebeskrivning
Konsultföretaget PwC har granskat Vallentuna kommuns flyktingverksamhet.  Granskningen 
har skett på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med granskningen var att bedöma om 
barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden bedriver en verksamhet 
som är ändamålsenlig för personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. 
Resultatet av granskningen finns i rapporten ”Granskning av flyktingverksamheten, 
Vallentuna kommun” september 2017, PwC . Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag till yttrande.

Yrkanden
Gunnel Orselius-Dahl (L) yrkar att utbildningsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse 
som sitt yttrande om granskning av kommunens flyktingverksamhet.
 

Beslutsgång
Ordförande, Gunnel Orselius-Dahl (L), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §64  Yttrande, uppföljning av granskning av kommunens flyktingverksamhet
2. Yttrande, uppföljning av granskning av kommunens flyktingverksamhet 
3. Missiv, granskning av kommunens flyktingverksamhet
4. PWC:s granskning av flyktingverksamheten Vallentuna kommun 
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Tjänsteskrivelse

Yttrande, uppföljning av granskning av 
kommunens flyktingverksamhet 
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande om 
granskning av kommunens flyktingverksamhet. 

Ärendet i korthet
Konsultföretaget PwC har granskat Vallentuna kommuns flyktingverksamhet.   
Granskningen har skett på uppdrag av kommunens revisorer. Syftet med 
granskningen var att bedöma om barn-och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden 
och socialnämnden bedriver en verksamhet som är ändamålsenlig för personer som 
är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Resultatet av granskningen 
finns i rapporten ”Granskning av flyktingverksamheten, Vallentuna kommun” 
september 2017, PwC .

SFI-undervisningen är en del av utbildningsnämndens ansvarsområden och tjänsten 
är upphandlad av kunskapscenter nordost, KCNO. 

I stort så anser revisonen att berörda nämnder har en ändamålsenlig verksamhet för 
asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Kvaliteten i genomfört arbete är 
god och resultaten för undervisningen har varit goda.

Revisionen anser dock att åtgärder bör vidtas vad gäller väntetiden till SFI. Vid tiden 
för granskningen var väntetiden nästan 6 månader och att det fanns en kö på 100 
individer. I rapporten står det att de problemen som kommit fram i intervjuer 
framförallt gäller brist på lokaler och svårigheter att rekrytera personal. Intervjuer 
bland annat med rektor för kunskaps centrum nordost, KCNO, utgör del av 
underlaget för rapporten. 

Uppföljning har skett med kunskapscentrum nordost 2017-10-10. KCNO svarar att 
efter sommaren så var väntetiden längre eftersom många nyanlända kom och 
klasserna var därför fulla, framförallt i Täby. KCNO svarar också att alternativ har 
funnits på andra skolor med längre resvägar. 
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Kunskapscentrum Nordost har avtal med ABF, Astar, Eductus, Hermods och Komvux 
Österåker när det gäller SFI undervisning. Företagen har flera skolor på olika platser.

I avtalet mellan KCNO och skolorna står det att skolorna ska starta nya kurser var 
14:e dag, detta sker för det mesta. En del skolor startar nya kurser varje vecka. I 
oktober 2017 var det totalt 47 personer som väntade på att få ett antagningsbesked 
från skolorna. Dessa personer kommer från alla fem kommuner som samarbetar 
inom KCNO och de väntar på att bli placerade på rätt kurs och på att få introduktion 
på respektive skola. De står därmed inte i kö för att få en plats. 

KCNO tar i sitt svar upp brist på lokaler i närheten samt att det är brist på SFI lärare. 
KCNO tar också upp att det är arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringen.  

Utbildningsnämnden anser mot bakgrund av detta att inga fler åtgärder är 
nödvändiga i dagsläget. I den kontinuerliga kvalitetsgranskningen som förvaltningen 
har av vuxenutbildningen ingår frågor om väntetider. 

Henrik Lennermark
Utbildningschef 

______________________
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