
 

 YTTRANDE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-10-23 BOU 2015/00390 nr 19026 

Barn- och utbildningskontoret 
 
Lennart Eriksson, Kvalitetscontroller/utvecklingsledare  
0171-526 13 
lennart.eriksson@habo.se 

 

Yttrande över Skolinspektionens beslut för vuxenutbildning efter 
tillsyn i Håbo kommun, Dnr 43-2014:7920. 

Skolinspektionens tillsyn avseende vuxenutbildning i Håbo kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Håbo kommun under våren 2015. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ger utifrån denna tillsyn svar på hur 
kommunen avser att åtgärda de brister som framkommit avseende det 
samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen 
vuxenutbildning. 

Konstaterade brister i verksamheterna 
1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna: Det 

framkommer att det råder en avsaknad av strukturer och processer 
som gör att huvudmannen kan säkerställa att utbildningen lever upp 
till de krav som ställs på vuxenutbildningen i skolförfattningarna – 
något ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete hade bidragit att 
synliggöra. Kursutbudet på de grundläggande nivåerna följer inte 
kraven i författningarna och kan inte anses vara flexibel. 

2. Utveckling av vuxenutbildningen vid skolenheterna: 
Huvudmannen ska följa upp resultat inom utbildningen och 
dokumentera den uppföljningen. Utifrån en analys av det som 
framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om nödvändiga 
utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. 

Åtgärder som huvudmannen vidtar med anledning av framkomna 
brister avseende förutsättningarna för vuxenutbildningen 
Den gymnasiala vuxenutbildningen har i Håbo kommun i huvudsak varit en 
del av skolans ordinarie gymnasiekurser, dvs eleverna har erbjudits att läsa 
kurser tillsammans med gymnasieskolan elever. Eftersom utbud och 
efterfrågan varit begränsat har vuxenutbildningen blivit en del av 
gymnasielärarnas tjänster och därmed inte erbjudits på kvällar eller lov. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inlett ett samarbete med Upplands 
Bro kommun för att tillsammans med dem ordna den framtida 
vuxenutbildningen inom alla tre skolformerna. Grannkommunen har ett 
större och mer flexibelt utbud som motsvarar de krav som författningarna 
ställer på verksamheten. Där erbjuds fler starter av kurserna under 
terminstid, kurser som pågår under skollov samt kurser på kvällstid. Det 
innebär att en större del av Håbo kommuns vuxenutbildning successivt 
avvecklas lokalt under läsåret 2015/16 för att i huvudsak erbjudas som en 
del av Upplands Bro kommuns utbud.  

Under hösten 2015 sker planering tillsammans med samarbetsparten för att 
fastställa rutiner och ansvarsfördelning mellan kommunerna. Elever från 
Håbo kommun kommer därmed att läsa kurser tillsammans med andra 
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vuxna och på tider som bättre passar den enskilde individen. Dessutom ökar 
utbudet av kurser och kombinationsmöjligheterna. Därmed kan studietiden 
förkortas för många studerande och kombineras med förvärvsarbete.  

Ett visst mindre utbud avser kommunen att också erbjuda lokalt där 
verksamheten motsvarar de önskemål som de studerande framställt t ex 
inom utbildningen i svenska för invandrare och särskild utbildning för 
vuxna. På detta sätt finns en valfrihet för de studerande mellan Håbo 
kommuns eget utbud och det som erbjuds i Upplands Bro. 

Håbo kommuns huvudmannaansvar tydliggörs och struktureras mot ett mer 
systematiskt kvalitetsarbete. Ledning och administration inom 
vuxenutbildning ska inrikta sin verksamhet mot uppsökande verksamhet, 
marknadsföring, information och utåtriktade insatser för att nå och fånga 
upp de personer som är i behov av utbildning, bl a inom grundläggande och 
särskild vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Informationsinsatser 
ska ske på olika språk redan under hösten 2015, samt framställande av 
användarvänlig informationsbroschyr. Hjälp och stöd med ansökningar ska 
utvecklas ytterligare när det gäller studie- och yrkesvägledarfunktionen. 
Utveckling av kommunens hemsida för information planeras med 
lättillgängliga texter och vid behov på olika språk. 

I samverkan med Socialförvaltningen, daglig verksamhet, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen söks möjliga studerande som 
kan vara aktuella för särskild utbildning för vuxna.  

För att rätta till bristerna inom uppföljning och utvärdering av verksamheten 
ska ledningen för vuxenutbildningen utveckla kvalitetsredovisning och 
handlingsplaner. Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete finns på 
gymnasiedelen inom Fridegård. Denna modell ska implementeras under 
hösten i all vuxenutbildning och vara en del av arbetet från år 2016. Under 
hösten initierar barn- och utbildningsförvaltningen en kvalitetsdialog med 
samtliga skolenheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Genom 
regelbundna besök terminsvis ska viktiga målområden analyseras och 
rapporter ska lämnas till nämnden.  

När det gäller grundläggande vuxenutbildning kan den ske i såväl 
hemkommunen som i grannkommunen beroende på när de studerande 
önskar studera utifrån sina behov. Håbo kommun kommer att behålla ett 
visst utbud på dagtid. Utbildningens innehåll avseende kursutbud mm 
säkerställs nu under hösten i förhållande till de författningar som styr denna 
utbildningsform.    

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer i fortsättningen följa upp de 
åtgärder som beskrivs i detta svar till Skolinspektionen och rapportera till 
nämnden. I kommande årsbokslut alternativt kvalitetsredovisningar ska 
vuxenutbildningen redovisa, inte enbart de brister som påtalats utan också 
utvecklingsarbete, resultat och analyser med förbättringsåtgärder.  
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