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• KOLADA, nyckeltal för kommuners och regioners verksamheter. 
Ex kostnad och antal elever.

• Information och SCB-mallar finns att hämta på Nacka Vuxenutbildnings 
webbsida för jobb- och utbildningsexperter

• Aktuella mallar för samtliga sfi-anordnare

• Deadline att inkomma med redovisning till Nacka Vuxenutbildning
2020-01-15. Nacka rapporterar vidare till SCB.

• Redovisning av filer sker genom Nacka kommuns tjänst 
”Säkra meddelanden”

• För er som tidigare inte kommunicerat genom Säkra meddelanden 
behöver Nacka Vuxenutbildning information om personnummer på 
hen som ska skicka in filer.

VÄLKOMMEN 

https://www.nacka.se/underwebbar/for-jobb-och-utbildningsexperter/vuxenutbildning/scb/


KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE: 
ELEVER OCH KURSDELTAGARE, ANDRA HALVÅRET 2019

Följande elever ska redovisas 

• Elever som studerar/studerat genom Nacka Vuxenutbildning.

• Elever som har deltagit i undervisning minst en timme under 
insamlingsperioden.

• Endast vid distansundervisning får antalet elevtimmar vara noll. 

• Elever som endast har deltagit i prövning ska också redovisas. 

Följande elever ska inte redovisas 

• Elever som endast registrerats i sfi, men som ännu inte har deltagit i 
någon undervisning. 



KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE: 
ELEVER OCH KURSDELTAGARE, ANDRA HALVÅRET 2019

• Personnummer 
Skrivs i formen ÅÅÅÅMMDDXXXX utan bindestreck. Observera att även de fyra sista siffrorna ska vara med. 
Numret ska vara formaterat som text om ni lämnar Excelfil, man ska kunna läsa alla tolv siffrorna. 
Uppgiften omfattar även elever med skyddade identiteter. 
För elever som saknar personnummer/samordningsnummer anges födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD) följt av TF10 för man och TF20 för kvinna.

• Skolenhetskod 
Nacka Vuxenutbildning 65062411

• Hemkommun
Den kommun där eleven är folkbokförd eller vistas i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Kod med fyra siffror. 
Har ni en elev med skyddat personnummer och inte vill ange hemkommun, ange då istället kommunkoden där skolenheten 
ligger, dvs Nacka kommun.

• Utbildningsanordnare 
Här anges typ av utbildningsanordnare som eleven studerar hos:
S = Studieförbund (ABF)
Ö = Övriga (samtliga sfi-anordnare, undantagna ABF)



KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE: 
ELEVER OCH KURSDELTAGARE, ANDRA HALVÅRET 2019

• Kön 
K=Kvinna, M=Man 

• För- och efternamn (frivillig uppgift) 
Tänk på stavningen. 

• Utbildningsbakgrund 
Antal år i skola i hemlandet (inklusive annat land). Får inte vara tomt. Om ni absolut inte har en aning om hur många år eleven studerat 
i hemlandet anges 99, inte noll. Noll används bara om man vet att eleven inte alls studerat i hemlandet. 

• Läs- och skrivinlärning 
Det är viktigt att endast de elever som fått sådan undervisning blir markerade - inte alla elever på kurserna. 
Uppgiften avser halvåret som rapporteringen gäller för. Det räcker alltså att en elev deltagit i läs- och skrivinlärning någon 
gång under halvåret för att ”J” ska anges. 

J = Eleven har deltagit i läs- och skrivinlärning. 
N = Eleven har inte deltagit i läs- och skrivinlärning. 
V = Vet ej. 



KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE: 
ELEVER OCH KURSDELTAGARE, ANDRA HALVÅRET 2019

• Studieväg/kurs 
Studieväg och kurs anges enligt förordningen om kursplan för svenskundervisning för invandrare (SKOLFS 2009:2). 
Endast följande kombinationer är tillåtna: 1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3C eller 3D. 

• Kursstart 
Anges som år, månad och dag för varje aktuell kurs enligt kursplanen för sfi. Datum för kursstart ska alltid finnas för varje kurs. 
Format År-Månad-Dag 

• Kursslut 
Anges som år, månad och dag för varje kursavslut eller avbrott under insamlingsperioden.
Format År-Månad-Dag
Datum för kursslut ska finnas för varje avslutad eller avbruten kurs under halvåret. Datum för kursslut ska inte finnas för 
pågående kurs och får för avslutad kurs inte vara senare än 2019-12-31. 

• Orsak 
Anger orsak till kursavslut 

O = Eleven har slutfört kursen och fått betyg på kursen. 
J = Eleven sluttestades direkt vid kursanmälan och fick betyg på kursen (prövning). 
A = Avbrott eller studieuppehåll på kursen. Ej betyg. 



KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE: 
ELEVER OCH KURSDELTAGARE, ANDRA HALVÅRET 2019

• Distans 
Här anges om eleven läst kursen på distans. 

0 = Ej läst kursen på distans. 
1 = Läst kursen på distans. 

• Omfattning 
Om eleven haft undervisning på distans anges här studieomfattningen av distansstudierna i procent av elevens heltid, 1 – 100. 
Heltid = 15 timmar / vecka

• Elevtimmar 
Antal undervisningstimmar om 60 minuter under vilka eleven varit närvarande i undervisning på aktuell kurs under insamlingsperioden. 
Elevtimmar måste alltid anges, endast vid distansundervisning får antalet timmar vara noll. 
Prövning: ange antal timmar som prövningen tagit i anspråk, max 20. Orsakskoden är J. 

• Betyg 
Godkända betygsvärden är A, B, C, D, E eller F. 
Lämna blankt om betygsvärde saknas. 



KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE: 
NATIONELLA PROVRESULTAT, ANDRA HALVÅRET 2019

• Skolenhetskod 
Nacka Vuxenutbildning 65062411

• Personnummer 
Skrivs i formen ÅÅÅÅMMDDXXXX utan bindestreck. Observera att även de fyra sista siffrorna ska vara 
med. 
Uppgiften omfattar även elever med skyddade identiteter. För elever som saknar 
personnummer/samordningsnummer anges födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD) följt av TF10 

för man och TF20 för kvinna.

• Namn
Efternamn, Förnamn (frivillig uppgift).Tänk på stavningen.

• Provdatum 
Provdatum då det nationella provet gjordes. Har eleven gjort delprov vid olika tillfällen under terminen 
ska senaste provdatum fyllas i.



KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE: 
NATIONELLA PROVRESULTAT, ANDRA HALVÅRET 2019

• Betygsvärden delprov 
Godkända betygsvärden för delproven Höra, Läsa, Tala och Skriva är: 
A, B, C, D, E, F.
9 ska anges om eleven inte har deltagit i delprovet, gäller för respektive delprov.

• Sammanvägt provbetyg
Godkända betygsvärden är: 
A, B, C, D, E, F.
9 ska anges om eleven inte har deltagit i samtliga delprov.

• Provversioner som ska redovisas
B022013, B032013, B042013, B052014, B062015, B072015, B082016, B092016, B102017, B112017, B122018, 
B132018, B142019, B152019, C022013, C032013, C042013, C052014, C062014, C072015, C082015, C092016, 
C102016, C112017, C122017, C132018, C142018, C152019, C162019, D022013, D032013, D042013, D052014, 
D062014, D072015, D082015, D092016, D102016, D112017, D122017, D132018, D142018, D152019 och 
D162019.



KOMMUNIKATION GENOM SÄKRA 
MEDDELANDEN

• Ytterligare information om Nacka kommuns tjänst "Säkra meddelanden".

• Etablera kontakt genom "Säkra meddelanden".

• Namnstandard för inskick:
SCBs filnamn + Anordnares namn 

Exempel på filnamn:
excelmall-sfi-elever-ah2019_A2B.xlsx

https://www.nacka.se/om-webbplatsen/sakra-meddelanden-fran-nacka-kommun/


FRÅGOR?



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


