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Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Uppföljning av vuxenutbildning  

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
 
Förvaltningen följer upp vuxenutbildning avseende volymer och resultat för 2019 
för presentation i nämnden i mars varje år. Vid andra tider på året redovisas annan 
uppföljning som görs i form av bland annat resultat från elevenkäter, samman-
fattning av avtals- och uppdragsuppföljning samt kvalitetsrapporter från 
utbildningsanordnare. 
 
I bifogad handling, bilaga 1, framgår exempelvis att antalet elever inom vuxenut-
bildningen ligger på en fortsatt hög nivå. Nya anordnare har tillkommit från okto-
ber 2019. Den största utbildningsanordnaren är fortsatt Hermods där många elever 
väljer att studera på distans. 

Vid nämndens sammanträde redovisas även en kort uppföljning av två områden i 
26-punktsplanen, bilaga 2. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

Konsekvenser för barn/elever 

Inte aktuellt i detta ärende. 

Konsekvenser för näringslivet 

Inte aktuellt i detta ärende 

Arbetsmarknadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Arbetsmarknadsnämnden 2020-03-06 AMN-2020-00071 
  
Handläggare:  
Ulrika Grönqvist, Eva Hellstrand 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-06  
Uppföljning av vuxenutbildning, bilaga 1 
Uppföljning av två områden i 26-punktsplanen, bilaga 2 

 

 

  Arbetsmarknadsförvaltningen 

 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Bilaga 1 Uppföljning vuxenutbildning   

Inledning 
Denna sammanställning redovisar volymer och resultat för vuxenutbildningen för 
främst helåret 2019. Kommunal vuxenutbildning (komvux) omfattar vuxenutbildning 
på grundläggande nivå, gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare (sfi). 
Dessutom finns särskild utbildning för vuxna som i Uppsala benämns Lärvux. 

Följande anordnare ingick i kommunens vuxenutbildning under 2019: 

Anordnare Utbildning 
Hermods Grund och gy teori och vissa 

yrkeskurser, sfi 
Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) Gy yrkeskurser inom vård och barn- och 

fritid, vissa kurser på grundläggande 
nivå  

Lernia Yrkeskurser inom exempelvis bygg, el, 
trä samt sfi * 

Utbildnings- och jobbcenter Boländerna 
och Gottsunda (före dettta 
Vuxenutbildningen Linné)  

Grund och gy teori, yrkeskurser inom 
vård, barn- och fritid, operatör 
inomläkemedelsindustrin samt sfi och 
Lärvux  

Ekeby vuxenutbildning Gy yrkeskurser inom restaurang, bageri 
Jälla vuxenutbildning Gy yrkeskurser inom trädgård, 

anläggningsförare 
Alpha CE – nytt avtal fr o m 1 oktober Sfi 
Moa Lärcentrum – nytt avtal fr o m 1 
oktober 

Gy yrkeskurser inom vård och omsorg 

Movant – nytt avtal fr o m 1 oktober Gy yrkeskurser inom bygg och fastighet 
samt el och VVS 

Yrkesplugget – nytt avtal fr o m 1 oktober Gy yrkeskurser inom transport och 
fordon 

*)Från och med hösten 2019 avvecklades uppdraget för Lernia utifrån en särskild 
överenskommelse och i samverkan med kommunens nya utbildningsanordnare på 
yrkesområdet 

 

Datum: Diarienummer: 
2020-03-05 AMN-2020-0071 

Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsnämnden  
 
Handläggare:  
Eva Hellstrand 
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Volymer 
Inom grundläggande vuxenutbildning var Hermods störst med ca 1 300 elever under 
2019. Den största utbildningsanordnaren inom gymnasiala teoretiska kurser var också 
Hermods med knappt 3 900 elever under 2019. Det kan jämföras med knappt 3 300 
elever på Hermods för 2018 (siffran något korrigerad från förra året). Störst inom 
gymnasiala yrkeskurser var Kompetensutvecklingsinstitutet med knappt 1 000 elever 
2019.   

På Lärvux gick 90 elever under 2019 att jämföra med 105 registrerade elever under 
2018. 

Den största utbildningsanordnaren inom sfi var också Hermods med ca 2 300 elever 
under 2019. Utöver kommunens egen och externt upphandlade sfi-utbildning fanns 
det dessutom i slutet av januari 2020 245 elever i Uppsala kommun som läste på 
folkhögskolan Biskops Arnö. Detta är en särskild utbildningsform enligt skollagen där 
kommunen ersätter folkhögskolan för sfi-undervisningen, men kommunen är inte 
huvudman för dessa elever.   

I följande diagram ges utveckling över åren 2017‒2019 gällande antal elever på 
grundläggande och gymnasial nivå. Tydligt är att elevantalet fortsätter att öka inom 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning medan antalet sfi-elever ligger fortsatt 
kvar på en hög nivå. 

Antalet elever inom kommunal vuxenutbildning ökar 

Antal elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, samt sfi 
2017, 2018 och 2019 ((Källa Kommunens elevhanteringssystem Extens) 

 
 
 
Antalet elever inom vuxenutbildningen varierar över året.  De två diagrammen på nästa 
sida visar elevutvecklingen för grundläggande och gymnasial nivå samt för sfi med 
mätpunkter i slutet av varje månad. 
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Antal elever inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå,  
jan 2019 – jan 2020 
(Källa Extens) 

 

Antal elever inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), 
 jan 2019 – jan 2020  
(Källa Extens) 

 

 

Flest elever läser inom externt upphandlad utbildning 

Liksom under 2017 och 2018 studerar majoriteten av eleverna inom externt 
upphandlad utbildning inom alla tre utbildningsformer.  

 

Elever på grundläggande vuxenutbildning 2019 
(Källa Extens) 

 

Andelen elever inom grundläggande vuxenutbildning inom egen regi har ökat stort i 
jämförelse med 2018 då 26 % studerade inom egen regi.  
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Elever på gymnasial vuxenutbildning 2019  
(Källa Extens) 

 

Förra året studerade 11 % inom egen regi på gymnasial nivå, så en viss ökning inom 
egen regi har skett även här. 

Elever på sfi 2019 
 (Källa Extens) 

 

Fördelningen mellan elever i egen och extern regi inom sfi är i princip likadan som 2018 
då siffrorna var 69 % elever i extern regi och 31 % i egen regi. 

Resultat 
Nedan redovisas de tre senaste årens betygsresultat inom vuxenutbildningen i 
Uppsala. 

 

Andel godkända 
betyg (A-E) 

2017 2018 2019 

Källa Extens Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

Grundläggande nivå 91 % 89 % 90 % 93 % 88 % 91 % 91 % 86 % 89 % 

Gy allmän/teoretisk 
nivå 

82 % 77 % 79 % 88 % 82 % 86 % 88 % 83 % 87 % 

Gymnasiala 
yrkeskurser 

89 % 89 % 89 % 94 % 95 % 95 % 95 % 96 % 96 % 
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Betygsutvecklingen för grundläggande ligger still på samma nivå med ca 90 % 
godkända betyg, från 90 % 2017 till 89 % 2019. För gymnasial teoretisk nivå har 
andelen godkända betyg ökat från 79 % 2017 till 87 % 2019 och för yrkeskurser har 
andelen godkända betyg höjts från 89 % till 96 %. Kvinnorna har bättre resultat för 
grundläggande och gymnasial teoretisk nivå medan för yrkeskurserna är det ingen 
större skillnad mellan könen. 

Om en jämförelse görs med senaste siffror på nationell nivå så redovisar Skolverket 
resultat på grundläggande respektive gymnasial nivå. Av de kursdeltagare som fått 
betyg på kurser på gymnasial nivå år 2018 fick 88 procent lägst betyget E. På 
grundläggande nivå fick 89 procent ett godkänt betyg (A–E)  

 

Stor andel avbrutna kurser på Hermods 

Med tanke på att flera utbildningsanordnare påbörjade sin verksamhet i Uppsala först 
mot slutet av året är det inte meningsfullt att göra en jämförelse mellan samtliga 
anordnare gällande avbrottsstatistiken. Liksom förra året kan dock konstateras att en 
stor andel avbrott registrerats på Hermods. Störst andel avbrott finns på gymnasial 
nivå med en likartad fördelning mellan könen. På grundläggande nivå avbröt en större 
andel män sina kurser. 

Andel avbrutna kurser (%) hos Hermods 2019 
(Källa Extens) 

 

 

Förvaltningen har i en särskild uppföljning av distansutbildningar inom Hermods 
påtalat de höga avbrottssiffrorna. Skolan har också i en begärd handlingsplan 
analyserat orsaker till avbrotten inom yrkesutbildningar. Förvaltningen avser att 
fortsatt följa utvecklingen och vilka åtgärder som Hermods vidtar på området. 
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Uppföljning 
vuxenutbildning 
mars (bil aga 2)

Ulrika Grönqvist
Arbetsmarknadsförvaltningen

23 mars 2020



Från 26-punktsplanen
Punkt 1

Alla elever på komvux har en individuell studieplan (ISP) med uppgifter 
om den enskildes utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. 

Utveckla validering mot betyg.

2

Presentatör
Presentationsanteckningar
SkolinspektionRektorsmötenResamVux LGValideringsutbildning 



Forts 26-punktsplan

Punkt 3

Alla elever på sfi har ett bortre datum som är satt till max 3 år efter 
studiestart. Avstämningssamtal genomförs löpande och stöd ges efter 
en ramtid för vad som är normalt att läsa på sfi.
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