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1 Sammanfattning 

Håbo vuxenutbildning har slutfört upphandling och tecknat avtal med utbildningsanordnare 
inom fyra områden: 

1. Teoretiska kurser samt yrkesutbildningar inom handel och administration på distans, 
2. Yrkesutbildning inom barn och fritid samt vård och omsorg. 
3. Yrkesutbildning till elektriker 
4. Yrkesutbildning till anläggningsförare 

 
Under första halvåret 2020 slutfördes också ett samverkansavtal om vuxenutbildning med 
Upplands-Bro kommun, där svenska för invandrare samt teoretiska kurser på grundläggande 
och gymnasial nivå med klassrumsstudier ingår. 
 
Antalet elever på komvux som särskild utbildning har ökat efter särskilda rekryteringsinsatser. 
 
Andelen avbrott har minskat något och ligger nu på en lägre nivå än tidigare. 
 
Söktrycket har ökat något mot tidigare år, främst inom teoretiska kurser på gymnasial nivå. 
 
Pandemin har påverkat verksamheten i stor utsträckning. Utbildningsinsatser har lagts om till 
distans och vissa har ställts in. 
Ekonomiska resultatet är positivt, med anledning av större statsbidrag är förväntat. 
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2 Väsentliga händelser 

Håbo vuxenutbildning har slutfört upphandling och tecknat avtal med utbildningsanordnare 
inom fyra områden: 

1. Teoretiska kurser på distans samt yrkesutbildningar inom handel och administration på 
distans, 

2. Yrkesutbildning inom barn och fritid samt vård och omsorg. 
3. Yrkesutbildning till elektriker 
4. Yrkesutbildning till anläggningsförare 

 
De huvudsakliga målen för upphandlingen var att säkra leveranser av beställda 
utbildningsinsatser, förbättra kvalitet på genomförda utbildningsinsatser (höjd ambition) och 
stärka möjligheter till uppföljning och insyn enligt barn- och utbildningsnämndens beslutade 
plan. Verksamheten hade en gedigen upphandlingsprocess med utvärdering och poängsättning 
av kvalitetskriterier och referenstagning som sedan viktades mot pris. 
 
De nya avtalen innebär bl.a. att distanselever ska kunna få snabbare svar på frågor om 
utbildningen, stöd på plats i utbildningslokal samt specialpedagogiskt stöd i högre 
utsträckning. Detta för att få fler att slutföra sina utbildningar och nå högre resultat. 
 
Under första halvåret 2020 slutfördes också ett samverkansavtal om vuxenutbildning med 
Upplands-Bro kommun, där svenska för invandrare samt teoretiska kurser på grundläggande 
och gymnasial nivå med klassrumsstudier ingår. 
 
De huvudsakliga målen för samverkansavtalet var att få bra kvalitet på utbildningarna samt ett 
förenklat ansökningsförfarande och minskad administration. 
 
Med samverkansavtalet kommer kostnaderna för köp av motsvarande utbildningsinsatser 
inom grundläggande och gymnasial nivå minska. Kostnaden för svenska för invandrare 
kommer att öka i jämförelse med de senaste årens upphandlade utbildningsanordnare. 
 
Antalet elever inom vuxenutbildningen fortsätter att öka. Antalet elever under 2020 var 773 
st. på helår. Motsvarande antal för 2019 var 710 st. Den största ökningen har skett inom 
teoretiska kurser på gymnasial nivå. Det kan kopplas till att allt fler vill bli behöriga till högre 
utbildning. 
 
Söktrycket har ökat något mot tidigare år, främst inom teoretiska kurser på gymnasial nivå. 
Andelen avbrott har minskat något och ligger nu på en lägre nivå än tidigare. 
 
Antalet elever på komvux som särskild utbildning har ökad från fem till åtta efter en 
medveten rekryteringsinsats samt ett nytt breddat och stärkt kursprogram har tagits fram. 
Komvux som särskild utbildning bytte namn och upphörde som egen skolform vid 
halvårsskiftet 2020. Komvux som särskild utbildning drivs i egen regi i hyrda lokaler på 
Sjövägen i Bålsta. 
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Den händelse som överskuggat alla andra är de förändringar och anpassningar av 
verksamheten som genomförts med anledning av Covid 19. All vuxenutbildning utom 
komvux som särskild utbildning och utbildningen till anläggningsförare gick över till distans 
under våren. Alla sfi-elever erbjöds enstaka tillfällen på plats varje veckan. 
Distansundervisningen har varit problematisk för eleverna med svag studiebakgrund, dålig 
datorvana eller som ännu inte kommit lika långt i sin språkutveckling. 
 
Arbetet med uppföljning och insyn av de upphandlade utbildningsanordnarna har påverkats 
betänkligt av pandemin, vilket är särskilt olyckligt utifrån att Håbo vuxenutbildning satt igång 
en ny avtalsperiod och delvis har nya utbildningsanordnare. I barn- och utbildningsnämndens 
plan för uppföljning och insyn av privata utförare står att såväl samverkansmöten som 
verksamhetsbesök ska genomföras. Samverkansmöten har genomförts på distans och 
dokumenterats medan verksamhetsbesök inte kunnat genomföras. 
 
Överlag fortskred alla utbildningar inom vuxenutbildning, om än med stora anpassningar. 
Inga nationella prov genomfördes, få prövningar genomfördes och arbetsplatsförlagt lärande 
(apl) inom hälso- och sjukvård kunde inte genomföras. 
 
Håbo vuxenutbildning har fått en ny rektor, Helena Anderstedt, som tillträdde den första maj. 
 
Resultatet visar på ett relativt stort överskott. Det beror på att större andel än prognosticerat 
inom yrkesvux har finansieras av statsbidrag. Statsbidragen för yrkesvux söks i samverkan  
med övriga kommuner inom Uppsala län (Resam) och fördelas proportionerligt efter 
kommunstorlek och utifrån ansökan. I samband med redovisningen i slutet av året har Håbo 
producerat mer än sin del medan andra mindre och Håbo har då kunnat rekvirera en större 
andel än kalkylerat. 
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3 Uppföljning kvalitet och mål 

3.1 Perspektiv: Målgrupp 

Vuxenutbildningens uppdrag och mål 
Den kommunala vuxenutbildningens uppdrag är att: 

• vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, 
• vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att 

stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga 
utveckling, 

• den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och 
• den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet. 
 

Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och 
förutsättningar. När det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal 
vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå ska de som fått minst utbildning 
prioriteras. 
 
Kommunen ska aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt att delta i utbildning 
och för att motivera dem att delta i sådan utbildning. 
 

3.2 Perspektiv: Verksamhet 

3.2.1 Utvecklingsmål: Att ha utvecklat särskild utbildning för vuxna 

Bedömning 
 Helt uppfyllt 

Analys 
Antalet deltagare har ökat från 5 till 8 och ett nytt breddad och stärkt kursprogram har tagits 
fram. Nya vägar för rekrytering med kontakter, informationsmaterial och öppet hus har 
genomförts. Komvux som särskild utbildning bytte namn vid halvårsskiftet 2020 och slutade 
vara egen skolform för att helt bli en del av vuxenutbildningen. 
I den regionala samverkan ReSam har komvux som särskild utbildning varit i fokus. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2021. 
 

3.3 Perspektiv: Ekonomi 

3.3.1 Utvecklingsmål: Att ha slutfört upphandling av kommunal vuxenutbildning 

Bedömning 
 Helt uppfyllt 

Analys 
Upphandlingen är genomförd, avtalen tecknade inom alla upphandlingsområden. Ingen 
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överprövning skedde. 
 
Alla utbildningar har ännu inte kommit igång, vilket beror på pandemin och svårigheten att 
sätta igång utbildning för elever med klassrumsstudier. 

3.3.2 Utvecklingsmål: Att ha etablerat reglerad samverkan med Upplands-Bro kommun 
avseende kommunal vuxenutbildning 

Bedömning 
 Helt uppfyllt 

Analys 
Samverkansavtalet är tecknat och implementerat från och med andra halvåret 2020, vilket i 
praktiken innebar att eleverna mottogs från och med 2020-08-03. 
 
Flytten av svenska för invandrare, som var den största förändringen, har gått bra. Inga 
klagomål har inkommit och i de avstämningar och samverkansmöten Håbo vuxenutbildning 
haft med vuxenutbildningen i Upplands-Bro har inga problem framkommit. Under stora delar 
av hösten har undervisningen skett på distans med olika grad av uppföljning och undervisning 
på plats, i första hand för de med kortast tidigare utbildning, studieväg 1.  
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4 Volym- och resursmått enheter 

4.1 Volymmått 

Nedan redovisas mått för vuxenutbildning i Håbo kommun 2020. 

Sammantaget 
Tabell 1 visar utvecklingen av årsstudieplatser de senaste fyra åren och tabell 2  antal elever 
de senast fyra åren. En årsstudieplats motsvarar 800 poäng. I antalet elever räknas alla som 
studerat i respektive utbildning vilket betyder att samma person kan räknas två gånger om de 
studerat olika utbildningar, t.ex. både svenska för invandrare och kurser på grundläggande 
nivå. 
 
Tabell 1 

 
 
Tabell 2 

 
 
I tabell 3 visas antalet unika elever de senast fyra åren. Alla mått på volym visar att 
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vuxit alla år, men 2020 växte antalet elever och genomförda kurser mest inom teoretiska 
gymnasiala kurser till skillnad mot tidigare år då framförallt yrkesutbildningar och sfi vuxit. 
Två förklaringar till det är att möjligheten att få ut slutbetyg tidsbegränsades till halvårsskiftet 
2020, något som sedan förlängts med ett år och många med äldre gymnasiebetyg som vill 
slutföra studierna och få slutbetyg har kommit in i studier. Den andra orsaken är pandemin 
som ökat trycket mot alla studieformer, vilket också gör att både dem som behöver få 
grundläggande och särskild behörighet till högskola eller yrkeshögskola kommer in i studier. 
Tabell 4 visar hur det studerande fördelar sig utifrån kön. Det är högre andel kvinnor inom 
alla utbildningar och har varit så de senaste åren. 
 
Tabell 3 

 
 
Tabell 4 
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nivå, det används inte som urvalsinstrument och kurserna betygsätts ofta så snart eleven nått 
en nivå där godkänt betyg kan sättas. Så görs för att eleverna så fort som möjligt ska komma 
vidare till nästa nivå. Från 2022 kommer betygsskalan ändras inom svenska för invandrare 
och kurser på grundläggande nivå till att vara godkänd eller icke godkänd av ovan nämnd 
anledning. Betygsfördelningen på gymnasiala kurser för vuxenutbildning visas i tabell 7. 
 
Tabell 7 
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Tidigare rapporter från Skolverket har visat att andelen avbrott på nationell nivå legat runt 20 
%, den siffran har sannolikt ökat sen undersökningen gjordes. Skolinspektionen kommer 
därför att genomföra en tematisk granskning av avbrotten i 30 kommuner, Håbo är utvald för 
denna granskning. Andelen avbrott skiljer sig mellan olika utbildningar. Yrkesutbildningar 
ligger alltid lägre än teoretisk kurser. De som antas till en yrkesutbildning har ofta högre 
motivation, gör ett mer medvetet och långsiktigt val samt har ofta investerat mer tid och 
engagemang då utbildningen är utsträckt över längre tid. 

Svenska för invandrare 
Svenska för invandrare har under året flyttat från att ha varit på entreprenad hos Svensk vård 
och kompetensutveckling, där det varit de senaste fyra åren, till Upplands-Bro kommun. Håbo 
vuxenutbildning valde att inte upphandla svenska för invandrare utan teckna samverkansavtal 
med Upplands-Bro. 
 
Under 2020 genomgick sammanlagt 169 elever och eleverna har tillsammans studerat 281 
kurser. Alla behöriga sökande har beretts plats och hänsyn till de sökandes behov av 
anpassning till arbete eller andra utbildningar har tagits, bl.a. till vilken utbildningsanordnare 
eller i vilken studieform som de sökande bedrivit sina studier. 
 
Utbildningen i svenska för invandrare har drabbats hårt av pandemin och de restriktioner som 
infördes i spåren av den. Distansundervisning är väsentligt svårare för elever inom svenska 
för invandrare, och i synnerhet för elever med svag studiebakgrund. Andelen elever med 
kortare studiebakgrund har ökat, och andelen studieväg 1-elever uppgick 2020 till 40 %, se 
tabell 5. Det finns en viss osäkerhet då det ibland inte finns uppgifter om elevernas 
studiebakgrund, men på aggregerad nivå är trenden tydlig. Från 2015 till 2020 har 
medelantalet studieår i hemlandet sjunkit från 12 till 9 år för studeranden i svenska för 
invandrare. Pandemin med distansundervisning har också påverkat genomströmningen. Hur 
lång tid det tar för eleverna att få betyg har ökat, vilket framgår av tabell 6, som visar antal 
veckor per betyg. 
 
Tabell 5 
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Tabell 6 
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5 Driftredovisning bokslut 

5.1 Driftredovisning bokslut 
  Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
Gymnasieskola -1 0 -1 -1 
Grundläggande 
vuxenutbildning 

-631 -870 -585 285 

Gymnasial 
vuxenutbildning 

-1 171 -3 412 -1 125 2 287 

Svenska för 
invandrare 

-2 810 -1 216 -2 968 -1 752 

Summa -4 613 -5 498 -4 678 820 
 

5.2 Kommentar till driftsredovisningen 

Resultatet visar på ett relativt stort överskott, både i relation till budget och till tidigare 
prognoser under året. Överskottet beror på att större andel av utbildningsplatserna än 
prognosticerat inom yrkesvux har finansieras av statsbidrag. Håbo kommun söker statsbidrag 
med övriga kommuner i Uppsala län (utom Älvkarleby) för yrkesutbildningar inom komvux. 
Uppsala kommun är huvudsökande och Håbo medsökande i en samverkan som heter Resam 
(regional samverkan) med avtal kommunerna emellan. Statsbidragen söks utifrån en 
gemensam beskrivning av behoven av yrkesutbildning i länet. I samband med halvårsskiftet 
stämmer kommunerna av hur mycket respektive kommun producerat och gör en prognos för 
helår. Efter denna fick Håbo kommun en första utbetalning (918 750 kr). I december gör alla 
kommuner en redovisning för helår till Uppsala kommun. Håbo kommun har under 2020 
producerat mer än sin andel av det gemensamma statsbidraget medan andra mindre och Håbo 
har då kunnat rekvirera en större andel än kalkylerat. Detta visar sig först i samband med den 
slutliga sammanräkningen av vad  alla kommuner inom samverkan producerat. Tyvärr finns 
ingen möjlighet att kunna tillgodoräkna denna extra tilldelning av statsbidrag för köp av 
utbildningsplatser då den inkommer så sent på året och därför ger ett positivt resultat på 
gymnasial vuxenutbildning 
 
Underskottet på svenska för invandrare uppkommer efter att behovet av utbildningsplatser 
flera år varit större än vad budgeten medgett. Utbildning i svenska för invandrare är 
rättighetsstyrt så att alla behöriga sökande ska beredas plats, vilket gör att kostnaden inte går 
att styra på samma sätt. 
 
Avvikelsen på grundläggande vuxenutbildning är något förvånande då Håbo haft många 
studerande inom svenska för invandrare de senaste åren vilket borde generera fler studerande 
inom vuxenutbildning på grundläggande nivå, men ökningen har i huvudsak uteblivit. 
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6 Förväntad utveckling 

Utvecklingen är svår att sia kring utifrån det rådande läget med pandemin som påverkar alla 
delar av undervisning i vuxenutbildningen. Pandemin kan sätta sina spår även på 2021, men 
Håbo vuxenutbildningen samt de avtalade aktörerna är väl förberedda och många utbildningar 
kommer att bedrivas på distans under första halvåret.  
 
En ny vård och omsorgsutbildning ska implementeras under 2021. Dessutom ska 
kombinationsutbildning med yrkesutbildning inom barn och fritid samt vård och omsorg med 
en integrerat med språkutbildning sjösättas. Utbildningsstarten har skjutits på från att de nya 
avtalen trädde i kraft under 2020 på grund av pandemin, som väsentligt försvårar rekrytering 
bland studerande inom svenska för invandrare och svenska på grundläggande nivå. 
Kombinationsutbildning har dessutom bedömts vara svår att starta på distans. 
 
Ett intensifierat arbete med planen för uppföljning och insyn kommer att inleddas så snart det 
är möjligt att genomföra verksamhetsbesök. De första kvalitetsredovisningarna från de nya 
utbildningsanordnarna och enligt de nya avtalen levereras och kommer att följas upp i 
samverkansmöten och verksamhetsbesök. 
 
Komvux som särskild utbildning ska fortsätta att utvecklas, med fler utbildningspaket och 
fortsatt satsning på att rekrytera elever. För att ta nästa kliv krävs personalförstärkning, vilket 
kan bli aktuellt under 2021. 
 
De administrativa rutinerna ska förbättras ytterligare för stärkt effektivitet. 
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