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1 Förutsättningar 

1.1 Organisation 

Vuxenutbildningen i Håbo kommun består av grundläggande och gymnasial (inkl. 

yrkesutbildning) utbildning, utbildning i svenska för invandrare samt särskild utbildning för 

vuxna. Den primära målgruppen för vuxenutbildningen är personer folkbokförda i kommunen 

som önskar eller är i behov av utbildning. 

Håbo vuxenutbildning har under 2018 fortsatt att växa i volym vad gäller antalet ansökningar 

och studerande. Organisationen delar personal med Fridegårdsgymnasiet, men har sex 

personer som har delar av sin tjänst som innebär kontinuerligt arbete med vuxenutbildning, 

alltifrån verksamhetschef till studie- och yrkesvägledare och administratör. Sammantaget 

består vuxenutbildningen av 3,5 tjänster. Under 2018 identifierades behov av att förstärka 

delar av vuxenutbildningen för att möta de volymökningar som skett. 

 

Organisationsschema Håbo vuxenutbildning 

 

 

1.2 Lokaler och miljö 

Håbo vuxenutbildning är lokaliserad i Fridegårdsgymnasiets lokaler i Bålsta. All undervisning 

utom särskild utbildning för vuxna sker hos utbildningsanordnare genom avtal, 

direktupphandling eller via interkommunal ersättning hos andra huvudmän. Svenska för 

invandrare bedrivs av Svensk vård och kompetensutveckling med bas på Smidesvägen i 

Solna. De bedriver också klassrumsundervisning inom barn och fritid och vård och omsorg 

samt kombinationsutbildning med svenska och yrkesutbildning. 

Distansutbildningar inom barn och fritid samt vård och omsorg sker via 

Kompetensutvecklingsinstitutet som är beläget på Medborgarplatsen i Stockholm. Övriga 

distansutbildning sker genom Hermods. Hermods har lokaler på Luntmakargatan, centralt i 

Stockholm för elever som måste göra uppgifter eller skriva prov på plats, t.ex. nationella prov 

i de kurser där det förekommer. 

Särskild utbildning för vuxna bedrivs i en lokal på Sjövägen i Bålsta tätort. 

Verksamhetschef/rektor

0,2

Biträdande rektor med 
ansvar för 

vuxenutbildningen

0,2

Biträdande 
rektor/handläggare

0,8

Studie- och yrkesvägledare

1,0

Administratör

0,3

Lärare särvux

1,0
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Ytterligare en utbildningslokal är förlagd till Bålsta. Det är maskinförarutbildning som 

bedrivs av ME-skolan i Draget genom avtal med Håbo kommun. 

1.3 Samverkan 

Håbo vuxenutbildning samverkar med övriga kommuner i Uppsala län genom ReSam, 

Regional Samverkan. I ReSam sker kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte, dialog med 

Skolverket och samverkan med företrädare för region Uppsala, Arbetsförmedlingen och 

länsstyrelsen. Genom ReSam sker också gemensam ansökan om statsbidrag för regionalt 

yrkesvux. 

Håbo vuxenutbildning samverkar även med 29 kommuner i Stockholms- och Uppsala län 

kring yrkesförarutbildning. I den samverkan sker gemensam antagning för hela området. 

Håbo vuxenutbildning samverkar lokalt med arbetsförmedlingen, socialförvaltningen. i 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Arbetet med nyanlända kräver att samverkan 

skärps ytterligare för att nå de mål som finns för snabb etablering på arbetsmarknad eller i 

reguljära studier. 

1.4 Uppföljning och insyn av privata utförare 

Håbo vuxenutbildning arbetar kontinuerligt med uppföljning av de externa 

utbildningsanordnare som kommunen har avtal med samt den kommun dit flest elever som 

studerar i klassrumsundervisning läser, Upplands-Bro kommun. Uppföljningen sker genom 

samverkansmöten där Håbo vuxenutbildning förhör sig om hur utbildningsanordnaren arbetar, 

genom att lyfta enskilda elevärenden, rutiner och processer samt inte minst genom de 

kvalitetsrapporter som begärs in från utbildningsanordnarna. Verksamhetsbesök genomförs 

också. Hos alla utbildningsanordnare finns i lokaler och på webben anslag om hur elever och 

andra kan kontakta Håbo vuxenutbildning för att påtala ev. missförhållanden eller liknande. 

Verksamhetsbesöken ger en god bild av utbildningsmiljön samt en möjlighet att följa upp 

utbildningsanordnarens kvalitetsrapport och mer ingående samtala kring hur 

utbildningsanordnaren hanterar och arbetar med olika delar av undervisning som; apl, 

bedömning, kommunikation med eleverna m.m.  

Kvalitetsredovisningar från utbildningsanordnare samt verksamhetsbesök tillsammans med 

enskilda rapporter kring brister i utförandet av utbildningsverksamheten ligger till grund för 

vår uppföljning av avtal med externa utbildningsanordnare. Det är svårt att skapa en 

heltäckande bild av undervisningens kvalitet. Det är ibland lättare att ta fasta på andra faktorer 

i uppföljningen, såsom administrativa rutiner, elevnöjdhet och formella krav på t.ex. 

lärarbehörighet och utbildningslokaler. Dessa faktorer är ej heller oviktiga och kan också ge 

en bild av hur verksamheten fungerar i stort. 

Under 2019 kommer arbetet med uppföljning och insyn av privata utförare att ytterligare 

stärkas och en plan för det kommer att fastslås. 
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2 Uppföljning av årets verksamhet – mål 2018 

2.1 Håbos kommunala vuxenutbildning har hög tillgänglighet för för alla 
grupper i behov av vuxenutbildning 

Håbo vuxenutbildning har de senaste åren arbetat på olika sätt för att hitta metoder och sätt att 

tillhandahålla vuxenutbildning som bidrar till att de grupper som är i störst behov av utbildning nås 

och erbjuds utbildning. I mötet med elever samt genom samverkan med andra, såsom andra 

kommuner, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Håbo, har vi erfarit att det fanns ett behov att 

lokalisera delar av utbildningen till Bålsta tätort. 

Håbo vuxenutbildning har också intensifierat de aktiva rekryteringsinsatserna de senaste åren, främst i 

syfte att nå de som är i störst behov av utbildning. 

2.1.1 Ha vuxenutbildning etablerad i Bålsta 

Under 2018 arbetade Håbo vuxenutbildning för att etablera undervisning tillsammans med en 

avtalad aktör, Miroi, i lokaler i Bålsta. Förhandling om ett tilläggsavtal för att reglera 

utbildningsort, som i grundavtalet är definierad som inom "pendlingsbart avstånd" fördes 

under våren 2018 i syfte att på börja svenska för invandrare, svenska på grundläggande nivå 

samt ett begränsat antal kurser och utbildningar på gymnasial nivå i september 2018. 

Förhandlingarna strandade då utbildningsanordnaren ville göra väsentliga avsteg från 

ursprungsavtalet. 

Målet att ha vuxenutbildning etablerad i Bålsta faller i sin helhet. Håbo vuxenutbildning tar 

med sig lärdomar inför kommande upphandlingsarbete samt förhandlingar inom ramen för 

avtal med utbildningsanordnare. 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

 

Elever som studerar på 
grundläggande nivå kan 
påbörja utbildning i Bålsta 

Under 2018 påbörjades ett 
arbete att tillsammans med 
en av de avtalade 
utbildningsanordnarna att via 
ett tilläggsavtal etablera 
utbildning på plats i Bålsta. 
Förhandlingarna strandade 
och etableringen av 
utbildning i Bålsta 
genomfördes aldrig. 

100% 0% 0% 

 

Elever som påbörjar 
yrkesutbildning till 
barnskötare, undersköterska 
samt ekonomi och 
administration bas kan 
studera i Bålsta 

Under 2018 påbörjades ett 
arbete att tillsammans med 
en av de avtalade 
utbildningsanordnarna att via 
ett tilläggsavtal etablera 
utbildning på plats i Bålsta. 
Förhandlingarna strandade 
och etableringen av 
utbildning i Bålsta 
genomfördes aldrig. 

100% 0% 0% 

 

Andel elever i svenska för 
invandrare som studerar i 
Bålsta 

 80% 0% 0% 

 

Pedagogiskt stöd för elever 
som läser distansstudier 
finns i Bålsta 

Under 2018 påbörjades ett 
arbete att tillsammans med 
en av de avtalade 
utbildningsanordnarna att via 
ett tilläggsavtal etablera 
utbildning på plats i Bålsta. 
Förhandlingarna strandade 
och etableringen av 
utbildning i Bålsta 
genomfördes aldrig. 

100% 0% 0% 
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2.1.2 Håbo vuxenutbildning ska ha aktivt rekryteringsarbete 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

 

Håbo vuxenutbildning ska ha 
genomfört minst två större 
rekryteringsaktiviteter under 
året 

Under senare delen av våren 
genomfördes en 
marknadsföringskampanj 
med affischering och 
annonsering på digitala 
annonstavlor lokalt i Bålsta, 
flygbladsutdelning vid 
stationen samt annonsering 
via webb och sociala medier. 
Kampanjen riktade sig med 
budskap och på sociala 
medier till våra prioriterade 
målgrupper; personer utan 
slutförd gymnasieutbildning 
och personer i behov av 
yrkesutbildning. 

Den andra planerade 
rekryteringskampanjen 
ställdes in då den syftade till 
rekrytering för utbildningarna 
som skulle lokaliseras i 
Bålsta. Då dessa 
utbildningar inte blev av blev 
således inte heller den 
rekryteringskampanjen av. 

2 1  50% 

Aktiviteter Kommentar Status 

Planering och deltagande i 
utbildningsmässa i Enköping 
15/2 2018 tillsammans med 
vuxenutbildningen i Enköping 
och arbetsförmedlingen 

Under vårvintern 2018 genomfördes en 
utbildningsmässa i Enköping tillsammans med 
vuxenutbildningen i Enköping och 
arbetsförmedlingen med Håbo vuxenutbildning 
som medarrangör. Arrangemanget hade långt 
många fler deltagare än den mässa som Håbo 
vuxenutbildning anordnade 2017. På mässan 
deltog också de utbildningsanordnare som 
respektive kommun vid tillfället hade avtal 
med. 

 Avslutad 

 

2.2 Uppföljning och tillsyn av privata utförare 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

 

Håbo vuxenutbildning ska ha 
genomfört samverkansmöten 
med alla utbildnings-
anordnare med avtal där vi 
har minst 15 elever under 
året. 

Håbo vuxenutbildning har 
genomfört sammanlagt 13 st, 
samverkansmöten med 
nedanstående avtalade 
utbildningsanordnare dit vi 
skickat elever: 
Kompetensutvecklingsinstitut
et, Svensk vård och 
kompetensutveckling, Miroi, 
Hermods, ME-skolan 

En avtalad 
utbildningsanordnare har vi 
under 2018 inte skickat 
någon elev till, 
Kunskapscompaniet. En 
utbildningsanordnare har vi 
skickat enstaka elever till 
NTI-skolan utan att ha haft 
samverkansmöte med dem. 

Samverkansmötena har haft 
olika karaktär. De tar upp 

6 13 217% 
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  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

administrativa rutiner, frågor 
kopplade till avtalet, följer 
upp kvalitet och i vissa fall 
enskilda elevärenden. Ibland 
sker mötena på plats hos 
Håbo vuxenutbildning, ibland 
i samband med 
verksamhetsbesök och 
ibland som 
telefon/Skypemöte. Syftet är 
att följa upp och få insyn i 
den verksamhet Håbo 
kommun är huvudman för. 

  

 

Håbo vuxenutbildning ska ha 
genomfört 
verksamhetsbesök hos alla 
utbildningsanordnare där vi 
har avtal och som har minst 
15 elever på årsbasis 

Håbo vuxenutbildning har 
genomfört två 
verksamhetsbesök under 
2018, 
Kompetensutvecklingsinstitut
et samt Svenska vård och 
kompetensutveckling. 
Besöken gav oss värdefull 
kunskap om hur lokaler ser 
och undervisningen bedrivs. 
Besöket hos Svensk vård 
och kompetensutveckling 
gav också möjlighet för Håbo 
vuxenutbildning att samtala 
med elever och lärare. 

Under 2018 genomfördes 
också två verksamhetsbesök 
på ME-skolan som bedriver 
maskinförarutbildning. 

Miroi som under 
avtalsperioden och större 
delen av 2018 varit den 
största leverantören av 
vuxenutbildning till Håbo gick 
under hösten 2018 i konkurs. 
Det planerade 
verksamhetshetsbesöket har 
därför inte kunnat 
genomföras. Hermods som 
tog över stor del av de elever 
som studerade på Miroi hade 
inte lokal klar i tid för att 
planera besök. Både Miroi 
och Hermods bedriver 
distansutbildningar vilket gör 
att lokal inte är lika 
avgörande för utbildningens 
kvalitet. 

5 3 60% 
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2.2.1 Fler elever ska kombinera yrkesutbildning med svenska för invandrare eller 
svenska på grundläggande nivå 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

 

Andel som studerar svenska 
för invandrare eller svenska 
på grundläggande nivå i 
kombination med 
yrkesutbildning är över 25 % 
av alla studerande inom 
respektive område. 

Ambitionen att få fler att 
studera 
kombinationsutbildningar var 
hög, kanske alltför hög. 
Insatser och informtionen under 
2018 kommer att utvärderas för 
att se hur vi kan förbättra 
arbetet med att få fler att 
studera 
kombinationsutbildningar. 

25% 12,5% 50% 

Aktiviteter Kommentar Status 

Utveckla 
kombinationsutbildningar inom 
områden där vi redan nu har 
avtal om yrkesutbildning, t.ex. 
maskinförare 

Ej genomfört men planering pågår med ME-
skolan.  Försenad 

 

2.2.2 Kvalitetsredovisningar 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

 

Kvalitetsredovisning med 
uppföljning av elevnöjdhet 
ska ha inkommit från alla 
utbildningsanordnare med 
fler än 15 elever från Håbo 
(årsbasis). 

Håbo vuxenutbildning har 
under 2018 haft fem 
utbildningsanordnare med 
fler än 15 elever på årsbasis. 
Av dessa har två vuxit från 
att ha enstaka elever till att 
bli väsentligt större i 
samband med att de tog 
över elever från den 
utbildningsanordnare som 
gick i konkurs under senare 
delen av 2018. De har inte 
haft möjlighet att genomföra 
uppföljning av elevnöjdhet på 
det sätt vi vill. Miroi som var 
den utbildningsanordnare 
som gick i konkurs har inte 
genomfört någon uppföljning 
av elevnöjdhet. 

ME-skolan och Svensk vård 
och kompetensutveckling har 
inte inkommit med 
uppföljning av elevnöjdhet. 

5 0 0% 
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2.3 Håbos kommunala vuxenutbildning ska kännetecknas av en 
resurseffektiv verksamhet. 

2.3.1 Över 90 % av alla studerande ska hänvisas till utbildningsanordnare som 
kommunen har avtal med inom de områden där avtal finns 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

 

Andel som studerar hos 
utbildningsanordnare som 
ligger etta inom respektive 
avtalsområde. 

Håbo vuxenutbildning 
beslutar enligt avtal och är 
mycket restriktiva med att 
anta elev till andra 
utbildningsanordnare än de 
avtalade. Enligt avtalen finns 
ett utrymme att bevilja elever 
att vid särskilda skäl studera 
hos annan än avtalat 
utbildningsanordnare. I 
samband med att 
upphandlingen gjordes under 
2016 förtydligades under 
upphandlingstiden att Håbo 
kommun avsåg att låta 
studerande välja att studera i 
Upplands-Bro. Detta har 
också dokumenterats i 
samverkansmöten med 
utbildningsanordnare. Utöver 
de som studerar i Upplands-
Bro kommun förekommer att 
elever studerar i flertalet 
andra kommuner, dock inte 
inom områden där avtal med 
annan utbildningsanordnare 
finns. 

90% 90% 100% 

 

2.4 Håbo vuxenutbildning har rättssäkra och tydliga beslutsprocesser 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

 
Alla beslut finns som mallar i 
Ciceron 

Under 2018 digitaliserades 
alla processer i Håbo 
vuxenutbildning och alla 
ärenden handläggs i 
Ciceron. Alla befintliga 
beslutsmallar finns i Ciceron. 

100 % 100 % 100 % 

 

Den egna organisationen, 
Kontaktcenter, 
utbildningsanordnare med 
fler än 15 deltagare, 
RESAM, Studie- och 
karriärvägledningen ska 
översiktligt känna till hur våra 
processer ser ut. 

Berörda aktörer som vi 
samverkar med har 
informerats via e-post och i 
samverkansmöten kring våra 
rutiner, vår organisation och 
hur våra processer ser ut. Vi 
får kontinuerlig återkoppling 
från utbildningsanordnare, 
elever, Kontaktcenter m.fl. 
och utvecklar därefter vår 
information. Ingen 
systematisk uppföljning av 
detta mål har skett men 
baserat på det arbete vi gjort 
och den återkoppling vi fått 
ser vi det som uppnått. 

1 1 100% 

 

Håbo vuxenutbildning har 
rätt i händelse av att beslut 
överklagas 

Två beslut har överklagats 
under 2018 och inget av 
dessa överklaganden har 
gått emot det beslut som 
fattats av Håbo 

0 0 100% 
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  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall Måluppfyllnad 

vuxenutbildning. 

 

Minst 90 % av besluten inom 
vuxenutbildningen ska fattas 
senast fyra veckor efter att 
ärendet var komplett 

Denna nyckelindikator på 
effektivitet har inte gått att 
utvärdera då systemet inte 
uppfyller de villkor som var en 
förutsättning för att kunna 
utvärdera denna indikator. 
Systemet håller på att utvecklas 
men är ännu inte på plats.  

90% Oklart Oklart 

Aktiviteter Kommentar Status 

Uppdatera 
processbeskrivningarna för alla 
processer i vuxenutbildningen 

Alla processer är uppdaterade.  Avslutad 

Digitalisera alla processer 
Alla processer är digitaliserade så långt möjligt 
med de system vi är hänvisade till. Fortsatt 
utveckling pågår. 

 Avslutad 

Alla handlingar tillhörande 
ärenden inom vuxenutbildningen 
registreras i Ciceron 

Målet är inte nått fullt ut. Handläggningen i 
Ciceron är en arbetsprocess som innefattar 
flera personer och funktioner vilket kräver att 
allt underlag i ärendet finns tillgängligt. Det är 
en pågående process att fortsätta utveckla 
detta område. 

 Försenad 

 

  



Håbo vuxenutbildning, Kvalitetsredovisning 2018 11(22) 

2.5 Lägre andel avhopp på gymnasiala distanskurser än 2017 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

 

Andelen avbrott på 
gymnasiala 
distansutbildningar 

Målet är långtifrån uppnått. För 
kommenterar och analys, se 
kapitel 3 

 

25 40 -15 %enheter 

Aktiviteter Kommentar Status 

Bättre studie- och 
yrkesvägledning 

Arbetet med att stärka studie- och 
yrkesvägledningen har pågått under 2018 och 
kommer att fortsätta under 2019 med frågor 
om resurser, organisering och rutiner. 

 Avslutad 

Förbättra informationen på 
vuxenutbildningens webbplats 

Under 2018 gjordes en stor satsning som har 
ökat och förbättrad information och tillgänglighet, 
men arbetet med förbättringar pågår ständigt.  

 Avslutad 

Förbättra informationen från 
utbildningsanordnare 

Informationen från Håbo vuxenutbildning till 
avtalade utbildningsanordnare om våra rutiner, 
processer, kontaktvägar m.m. har uppdaterats 
och den information utbildningsanordnarna förser 
våra elever med har uppdaterats med aktuella 
uppgifter från Håbo vuxenutbildning. 

 Avslutad 

Ge studiestöd för elever som 
studerar på distans 

Åtgärden hängde samman med frågan om att 
etablera vuxenutbildning i Bålsta och föll således 
i samband med att den överenskommelsen inte 
blev av. 

 Ej påbörjad 

 

2.6 Håbo vuxenutbildning ska uppfylla alla lagkrav och lokala styrdokument 
som rör arkivvård 

  Nyckelindikatorer Kommentar Måltal Utfall 
Måluppfylln

ad 

 
Håbo vuxenutbildnings 
närarkiv är gallrat 

Arbetet är påbörjat och kommer 
att slutföras i början på 2019. 

1 0,5 50 % 

 

Alla betyg och 
betygskataloger från Håbo 
vuxenutbildning äldre än fem 
år finns i Centralarkivet 

Alla betyg är ordnade och 
paketerade i arkivkartonger, 
men ännu ej skickade till 
Centralarkivet. Arbetet är 
således påbörjat och kommer 
att slutföras i början på 2019. 

1 0,75 75 % 

 

Inga elever som är gallrade 
ska ligga på aktiv enhet i 
Extens 

Arbetet är ännu ej påbörjat.      1 0 0 % 

Aktiviteter Kommentar Status 

Skriv ut alla betyg från 
vuxenutbildningen som inte finns 
utskrivna och skicka till 
centralarkivet om de är äldre än 
fem år 

Alla betyg är ordnade och paketerade i 
arkivkartonger, men ännu ej skickade till 
Centralarkivet. Arbetet är således påbörjat och 
kommer att slutföras i början på 2019. 

 Försenad 

Gå igenom närarkivet med betyg 
och betygskataloger och skicka 
till centralarkivet om de är äldre 
än fem år 

Alla betyg är ordnade och paketerade i 
arkivkartonger, men ännu ej skickade till 
Centralarkivet. Arbetet är således påbörjat och 
kommer att slutföras i början på 2019. 

 Försenad 

Flytta vux-elever till avg-enhet i 
Extens 

Detta arbete har ännu inte påbörjats.  Ej påbörjad 
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3 Resultatuppföljning 

3.1 Elever och kurser 

Nedan redovisas elever och kurser för 2018 i jämförelse med 2017. 

3.1.1 Vuxenutbildningen växer 

Sammantaget har vuxenutbildningen ökat 35 % från 2017 till 2018 sett till antalet årsstudieplatser. 

Den största ökningen är på yrkesvux vilket säkert delvis kan förklaras med de rekryteringsinsatser som 

gjorts. Det förklarar också varför den relativa ökningen av antalet årsstudieplatser är större än 

ökningen av antalet elever då yrkesutbildningar innehåller fler poäng än vad övriga studerande i snitt 

har i sina studieplaner. 

Arbetet med vägledning och studieplaner har stärkts vilket också stöttat både eleverna och 

handläggningen av ärenden. 

Genom arbetet med digitalisering och att säkra processer har rättssäkerhet och likvärdighet kunnat 

upprätthållas trots hög arbetsbelastning. Tre överklaganden har inkommit under året men inget har 

vunnit bifall. 

 

 

3.1.2 Olika utbildningsanordnare och huvudmän 

Håbo vuxenutbildning har sedan 2016 all vuxenutbildning utom särskild utbildning för vuxna 

upphandlad. Avtalade utbildningsanordnare täcker dock inte hela behovet av utbud inom främst 

gymnasial vuxenutbildning som Håbo kommun har. Genom interkommunal ersättning köper Håbo 

vuxenutbildning platser av andra huvudmän samt gör en del direktupphandlingar från 

utbildningsanordnare. För gymnasiala kurser är det både yrkesutbildningar och teoretiska kurser med 

undervisning i klassrum som köps av andra huvudmän. 

För studier i klassrum på grundläggande nivå har Håbo kommun ingen avtalad utbildningsanordnare 

vilket gör att det är hela 85 % som studerar hos annan huvudman. Övriga studerar 

kombinationsutbildningar med grundläggande kurser i kombination med yrkesutbildningar inom barn 

och fritid och vård och omsorg. 

Sfi hos annan huvudman är i huvudsak elever som studerar i Upplands-Bro kommun, men det finns 

också elever som studerar i andra kommuner av olika skäl, t.ex. arbete eller andra studier. Andelen 

som studerar sfi hos annan huvudman ökade från runt en femtedel till en tredjedel under andra halvan 

av 2018 efter att sfi-undervisningen flyttade från lokaler i Bålsta till Solna.  

152 166
43

318

527

204,5 176
59

368

603

ÅRSSTUDIEPLATSER SFI GRN GY SUMMA ELEVER

Totalt antal elever i Håbo vuxenutbildning 
2017 och 2018

2017 2018
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Elevens behov och önskemål ska alltid värderas högt i samband med beslut om utbildningsanordnare, 

samtidigt som avtalstrohet är en grundbult för upphandlad verksamhet. 

 

 

3.1.3 Särskilda händelser under året 

Miroi – utbildningsanordnare med avtal inom flera områden, t.ex. distansundervisning, gick i konkurs 

2018-10-24 och Håbo kommun avslutade avtalet från och med 2018-12-01. Allt som allt hade vi 120 

elever hos Miroi men alla berördes inte då några hann avsluta utbildningar eller flyttade fram 

startdatum för att undvika problem. Håbo vuxenutbildning hade avtal med andra utbildningsanordnare 

inom alla de områden som omfattades och alla elever kunde fortsätta sina studier hos andra 

utbildningsanordnare. Konkursen innebar dock olägenheter för enskilda elever och stor extra 

arbetsinsats. Olägenheterna bestod i att få eleverna att komma igång hos en ny utbildningsanordnare, 

för de flesta Hermods (teoretiska kurser på distans) eller Kompetensutvecklingsinstitutet (yrkeskurser 

inom barn och fritid samt vård och omsorg på distans), men också att lärportal, läromedel och 

kursupplägg såg annorlunda ut. Delvis var också kursutbudet ett annat än det som vi arbetat fram 

tillsammans med Miroi. 

För elever som hade pågående kurser betalade Håbo vuxenutbildning en tilläggskostnad för att den 

nya utbildningsanordnaren skulle gå igenom allt det material som eleven skapat hos Miroi och få 

möjlighet att tillgodoräkna sig detta på ett för eleven smidigt sätt. Valideringar, prövningar m.m. 

användes för att underlätta övergången och nya studieplaner upprättades.  

Det största problemet för eleverna var för det fåtal som fick problem med studiemedel då studietakten 

sjönk, då övergången från Miroi till en ny utbildningsanordnare drog ut på tiden. 

För Håbo vuxenutbildning har Mirois konkurs inneburit att en del övriga utvecklingsarbeten fått 

läggas åt sidan samt att en del extra kostnader uppkommit eftersom de nya utbildningsanordnarna 

ligger lite högre i pris. 

Den övergripande uppfattningen är dock att få elever fick några större problem, de allra flesta fortsatte 

i studier eller har återgått i studier samt att relativt många uttryckt att den nya utbildningsanordnaren är 

bättre. Ingen systematisk utvärdering har gjorts men uppfattningen i organisationen baserat på hur det 

gått för eleverna, deras reaktioner samt egna erfarenheter är att Håbo vuxenutbildning hanterat Mirois 

konkurs och överflyttningen av elever till andra utbildningsanordnare bra. 
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Undervisningen i svenska för invandrare flyttade från Bålsta till Solna i juli 2018. Det var ett beslut 

Svensk vård och kompetensutveckling (SVOK) fattade med anledning av att de ville säkerställa 

ändamålsenliga lokaler för undervisning. Flytten, som var godkänd enligt avtal, förbereddes 

tillsammans med Håbo vuxenutbildning och informationsmöten hölls i Fridegårdsgymnasiets lokaler 

där vd, biträdande rektor från SVOK samt biträdande rektor och handläggare från Håbo 

vuxenutbildning var närvarande. På informationsmötet fanns också studiehandledare och 

modersmålslärare som stöd för eleverna. 

För vissa elever upplevdes detta som en olägenhet då pendlingstiden blev längre men lokaler och 

kvalitet i undervisningen har bättre förutsättningar i Solna. De elever som så önskade kunde byta 

utbildningsanordnare till Upplands-Bro kommun. 

 

3.1.4 Svenska för invandrare 

Elevantalet i svenska för invandare har vuxit för tredje året i rad och under 2018 hade Håbo 

vuxenutbildning 176 elever. Av dessa utgjorde 57 % kvinnor. Även tidigare år har kvinnorna varit i 

knapp majoritet. 

 

Under 2018 hade Håbo vuxenutbildning 22 st. sfi-elever som kombinerade studier i svenska med 

yrkesutbildning parallellt. Det motsvarar 12,5 % av alla sfi-elever. Av dessa studerar 2/3 till 

undersköterska och 1/3 till barnskötare. Svensk vård och kompetensutveckling, som bedriver sfi-

undervisning på avtal med Håbo kommun, har också avtal med Håbo kommun om yrkesutbildning 

inom ovanstående områden. 

Sfi-undervisningen har alla studievägar och alla kurser. SFI-undervisningen bedrivs till allra största 

del som klassrumsundervisning men under 2018 har fem elever helt eller delvis studerat på distans. 

Andelen som studerar på studieväg 1 har ökat avsevärt de senaste två åren. Det ställer större krav på 

undervisningen och lärmiljön. Detta är ett utvecklingsområde inför kommande år. Under 2018 

undersökte Håbo vuxenutbildning hur andra kommuner hanterat detta. Håbo vuxenutbildning har inlett 

en närmare dialog med arbetsförmedlingen kring elever inom etableringsprogrammet för att stärka 
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samverkan kring elevgruppen och förbättra deras chanser till snabbare etablering i arbete eller 

reguljära studier. Tabellen nedan visar sfi-elever fördelade på studieväg och kurser. 

 

Håbo vuxenutbildning beviljar i regel en studieperiod på 40 veckor varpå en förlängning med ny 

ansökan för en ny period krävs. Alla elever som påbörjat studier och som är behöriga erbjuds plats 

inom tre månader, vanligtvis inom en till en och halv månad. Nya kursstarter sker första måndagen 

varje månad och undervisningen bedrivs kontinuerligt under året.  

Andelen avbrott på sfi är svårräknade då vår statistik bygger på avbrott under pågående studieperiod. 

Elever som studerar en hel studieperiod men därefter inte förlänger studierna räknas inte med i 

statistiken. Vanligaste anledningarna till att elever inte förlänger studieperioder trots att de inte slutfört 

alla kurser är; arbete och/eller familjesituationen. Tabellerna nedan visar andelen avbrott per studieväg 

och fördelningen mellan kön på sfi 2018. 

 

 

11%
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16%
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1

Andel avbrott på sfi per 
studieväg 2018
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3.1.5 Vuxenutbildning på grundläggande nivå 

Håbo vuxenutbildning har under 2018 haft 59 elever som studerat på grundläggande nivå. Ökningen 

av årsstudieplatser på grundläggande nivå var 88 % från 2017. Både antalet elever och lästa kurser har 

ökat avsevärt. Ökningen kommer sannolikt att fortsätta då sfi fortsatt att öka i volym. 

 

De allra flest har studerat i Kungsängen, Upplands-Bro kommun. Håbo vuxenutbildning har 

kontinuerlig och nära samverkan med Upplands-Bro kommun på olika nivåer, från administratörsnivå 

till rektorsnivå, för att säkerställa rutiner och följa upp verksamheten. 

Fördelningen mellan kvinnor och män är ännu mer snedvriden än på sfi då männen utgör en tredjedel, 

19 av 59. De allra flesta studerar svenska som andraspråk, därefter kommer engelska, men alltfler har 

börjat studera orienteringskurser på grundläggande nivå samt grundläggande vård och omsorg som en 

del av kombinationsutbildningar. 
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Andelen avbrott på grundläggande nivå i tabellen nedan. 

 

 

3.1.6 Vuxenutbildning på gymnasial nivå 

Vuxenutbildning på gymnasial nivå är den volymmässigt största delen, både sätt till antalet elever och 

antalet poäng/årsstudieplatser. Poängen på teoretiska kurser har minskat något medan poängen på 

yrkeskurser har skjutit i höjden. 

Även 2017 ökade både antalet elever och antalet poäng på gymnasial nivå. 

 

Eftersom Håbo inte har teoretiska kurser med utbildningsort i Bålsta hänvisas de som vill studera med 

klassrumsundervisning till att pendla. De flesta pendlar till närliggande orter, Kungsängen är allra 

störst, men också Järfälla, Stockholm, Enköping m.fl. orter i närområdet. 
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Relativt stor andel av eleverna som studerar på gymnasial nivå studerar på distans. Genom 

vägledningssamtal informeras och vägleds eleverna så att de är införstådda med vad det innebär med 

distansstudier. 

 

Ett viktigt utvecklingsområde under året var att få fler att slutföra sina studier på teoretiska 

distansutbildningar. Avbrotten är allt för många. 

Avbrott kan ske genom att kursen ej påbörjas, eleven avbryter genom att meddela avbrott eller genom 

inaktivitet. I denna sammanställning räknas även de som fått streck på kurser in i avbrottsstatistiken, 

då det nästan uteslutande är det som är bakgrunden till strecket. 

 

Skillnaden i avbrott mellan elever på teoretiska kurser och yrkeskurser är markant och har varit så 

även tidigare. Det beror sannolikt på att motivationen är högre hos dem som studerar på 

yrkesutbildningar i kombination med att insatsen är högre. En del har tagit tjänstledigt, bestämt sig för 

att byta yrke eller för att ta en ny väg i livet på ett tydligare sätt än bland dem som studerar teoretiska 

kurser. Medelåldern är också högre vilket kan påverka målmedvetenhet, självinsikt och förmåga. 

Avbrottsstatistiken är också påverkad av Mirois konkurs då fler än tidigare år avbröt sina studier i 

samband med konkursen. Av dessa har flera återkommit i studier i slutet av 2018 och i början av 2019, 

vilket gör statistiken lite missvisande då den inte rensad för dessa elever. Trots detta är det ett resultat 

som Håbo vuxenutbildning inte är nöjda med och som kommer att påverka det fortsatta arbetet.  
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3.1.7 Särskild utbildning för vuxna 

Särskild utbildning för vuxna har fem elever som delvis studerar tillsammans men också enskilt utifrån 

deltagarnas behov. Särvux drivs i egen regi och har en legitimerad lärare. 

 

 

3.2 Resultat och betyg 

Resultaten ligger relativt nära tidigare års resultat. För sfi är betyget E alltid det vanligaste och det är 

ganska självklart då genomströmning är viktigare än betygsstegen och med kontinuerlig antagning och 

individuell uppflyttning över hela året betygssätts elever då de klarar nivån för betygssättning i en kurs 

och uppflyttning till nästa. Av motsvarande skäl återfinns i det närmaste inga F i sfi. 

På grundläggande nivå är återfinns flest studerande i klassrumsundervisning i Upplands-Bro kommun. 

Eftersom de i klassrumsundervisning har fasta studieperioder betygssätts när studieperioden är klar om 

det inte är givet att de fortsätter en ytterligare period i direkt anslutning. Det finns många skäl till att de 

inte gör det eller att läraren är osäker om eleven ska fortsätta, den vanligaste är arbete, men även 

missförstånd om hur kurserna ligger och ansökningsförfarande m.m. går till.  

Även på grundläggande nivå är huvudsaken för många studerande att komma vidare varför 

betygsstegen inte är lika viktiga och den generella betygsnivån lägre än på t.ex. gymnasial nivå. 

Systemet med nationella delkurser gör att god kunskapsprogression resulterar i ett bättre betyg på 

ämnet i sin helhet om alla delkurser läses oavsett hur betyget på första delkursen var. Många som 

studerar på grundläggande nivå vill komma vidare till andra studier och ser hellre att de kommer 

vidare snabbt än att de får ett högt betyg. 

På gymnasiala kurser är betygsfördelningen bättre, inte minst på yrkeskurserna. Som nämnts ovan 

angående avhoppen är motivation, målmedvetenhet och högre medelålder faktorer som påverkar 

betygsnivå till det bättre för de som studerar yrkeskurser. Och på motsvarande vis är andelen F för 

teoretiska kurser väldig hög och utgör tillsammans med avbrotten ett viktigt utvecklingsområde för 

Håbo vuxenutbildning. Samtal med kommuner i samverkan visar på en snarlik bild hos dem. 

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att bättre utveckla verksamheten på detta och andra områden sker 

kontinuerligt.  

Eleverna som studerar teoretiska kurser på gymnasial nivå är en väldigt heterogen grupp. Det är dels 

elever med goda betyg från gymnasiet som behöver särskilt behörighetsgivande kurser, men det finns 

också många med svag utbildningsbakgrund som ska studera för att få slutbetyg/examen eller 

grundläggande behörighet. Denna grupp är relativt sätt mot dem som läser yrkesutbildningar större 

och det påverkar också utfallet. 
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Både avhopp och F i betyg påverkas sannolikt också av det relativt gynnsamma arbetsmarknadsläget 

som gör att det har varit lätt att få arbete och många som annars kanske skulle prioriterat studier väljer 

nu arbete i högre utsträckning. 

 

 

3.3 Utbildningsanordnares nyckeltal 

Rektorsfunktionen för all upphandlad verksamhet finns i Håbo vuxenutbildning. Håbo kommun som 

huvudman rapporterar till andra myndigheter. Varje upphandlad utbildningsanordnare utom ME-

skolan har betygsrätt. Andelen behöriga lärare varierar, och redovisas i diagrammet nedan för de tre 

största utbildningsanordnarna som Håbo kommun har avtal med. 

 

Den andel som inte är legitimerad hos Kompetensutvecklingsinstitutet är under utbildning på olika sätt 

i syfte att uppnå erforderlig kompetens. Hos Svensk vård och kompetensutveckling är 50 % av lärarna 

legitimerade. Detta kommer att föranleda ett ärende där Håbo vuxenutbildning följer upp hur 
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utbildningsanordnaren avser att förbättra andelen legitimerade lärare i undervisningen. Det har också 

inkommit klagomål kring kvaliteten i undervisningen och Håbo vuxenutbildning har inlett en 

utredning och uppföljning kommer att ske under våren 2019. 

Enligt avtal och den plan för uppföljning av privata utförare som Håbo vuxenutbildning använder sig 

av ska respektive utbildningsanordnare redovisa elevnöjdhet enligt en rad kriterier. I föreliggande 

kvalitetsredovisning saknas detta. Miroi som var den största avtalade utbildningsanordnaren gick i 

konkurs under hösten 2018 och levererade därför ingen rapport över elevnöjdheten. De 

utbildningsanordnare som tog över eleverna, Kompetensutvecklingsinstitutet och Hermods, fick 

alldeles för kort tid på sig att hantera en undersökning av det slaget samt att med bara en månad och 

med särskilda omständigheter skulle resultatet av en sådan uppföljning riskera att bli mycket osäkert 

och missvisande. De båda ovan nämnda utbildningsanordnaren ska återkomma under våren 2019 och 

fortsatt därefter följa avtal och plan enligt Håbo kommun. 

Svensk vård och kompetensutveckling har inte inkommit med rapport över elevnöjdhet enligt de 

anvisningar som avtal och plan för uppföljning av privata utförare visar. Detta har Håbo 

vuxenutbildning återkopplat till utbildningsanordnaren och det kommer att följas upp för att 

säkerställa att Svensk våd och kompetensutveckling levererar den utbildningskvalitet och uppfyller 

villkor enligt avtal. 
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4 Framtid och utveckling 

4.1.1 Utvecklingsområden 

Utifrån resultat och analysarbete har Håbo vuxenutbildning hittat ett antal utvecklingsområden som 

kommer att ligga till grund för kommande verksamhetsplan. 

Analysera hur information om vuxenutbildning kommer till de sökande i syfte att nå olika målgrupper 

med rekryteringsinsatser och information om vuxenutbildning av olika slag. Inte minst våra 

prioriterade målgrupper, de som omfattas av rätt till studier, bör uppleva att Håbo vuxenutbildning har 

hög tillgänglighet och korrekt och bra information samt att vår verksamhet är känd. 

Öka genomströmningen och få fler i sysselsättning snabbare av sfi-eleverna genom fler 

undervisningstimmar, stärkt vägledning och fler kombinationsutbildningar. Arbetet med befintliga 

utbildningar samt nya utbildningar hos befintliga utbildningsanordnare fortlöper. 

Öka andelen som slutför teoretiska kurser på gymnasial nivå – analys av avhopp och upprättande av 

åtgärdsplan. 

Stärka arbetet med uppföljning och insyn av privata utförare genom att ta fram en plan som antas av 

Barn- och utbildningsnämnden i syfte att kvalitetssäkra och dokumentera tillsyn, åtgärder och insatser 

enligt en tydlig modell. 

Genomföra en ny upphandling av kommunal vuxenutbildning där erfarenheterna från den gångna 

avtalsperioden tas med samt planen för uppföljning och insyn av privata utförare ligger till grund för 

kravbilden. 

Fortsätta effektivisera och stärka organisationen i syfte att ha rättssäkra och effektiva processer i alla 

led.  

 

4.1.2 Framtidsspaning 

Vuxenutbildningen fortsätter att växa vilket ställer krav på organisationen. Det ställer också krav 

fortsatt och fördjupad samverkan mellan olika aktörer, inom Resam men också andra huvudmän och 

myndigheter som berörs. Inte minst arbetet kring nyanlända och personer med kort utbildning kräver 

samverkan med socialförvaltning och arbetsförmedling m.fl.  

Håbo vuxenutbildning ska också följa vad som händer med Komvux-utredningens förslag samt övriga 

förändringar. 


