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Kvalitetsrapport för Täby vuxenutbildning 2022 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 
Kvalitetsrapport för Täby vuxenutbildning 2022, daterad  
den 24 februari 2023. 

Sammanfattning 

Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp 
utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån 
analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. Täby kommun är 
huvudman för utbildning som bedrivs för elever bosatta i Täby kommun hos 
auktoriserade anordnare, oavsett om utbildningsanordnaren är en kommunal, 
privat, eller ideell aktör. 

Denna rapport är en sammanställning och analys av det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för Täbys kommunala vuxenutbildning år 
2022. 

Ärendet 

Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman inom skolväsendet på 
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp 
utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån 
analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. Täby kommun är 
huvudman för utbildning som bedrivs för elever bosatta i Täby kommun hos 
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auktoriserade anordnare, oavsett om utbildningsanordnaren är en kommunal, 
privat, eller ideell aktör. 

Denna rapport är en sammanställning och analys av det systematiska 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för Täbys kommunala vuxenutbildning år 
2022.  

Täby vuxenutbildning fortsätter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet där en 
hög andel av eleverna når godkända resultat. Kunskapsresultaten inom samtliga 
utbildningsformer har minskat något jämfört med föregående år vilket delvis kan 
förklaras av att allt fler elever väljer att studera på distans. 

Resultaten på den länsgemensamma studerandeenkäten visar att majoriteten av 
eleverna ger positiva svar inom samtliga frågeområden.  Liksom föregående år är 
det en stor andel av eleverna som har svarat ”vet ej” på påståenden som handlar 
om att bedöma situationer i skolan eller i klassrummet. Mot bakgrund av att stora 
delar av undervisningen bedrivits som fjärr- eller distansundervisning även under 
2022 kan det antas att många elever har avstått från att ta ställning till vissa 
påståenden inom detta frågeområde.  

Den länsgemensamma studerandeenkäten visar på en låg svarsfrekvens för 
samtliga kommuner inom KCNO, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser 
kring resultatet. För KCNO är det prioriterat att i dialog med utbildnings-
anordnare dels arbeta med att öka svarsfrekvensen inför nästa års undersökning, 
dels att säkra att respektive anordnare arbetar med att följa upp resultat i den 
egna verksamheten.  

Ett prioriterat område under 2022 har varit studie- och yrkesvägledning. I syfte 
att erbjuda utökad vägledning inför såväl som under studietiden har ett nytt 
Lärcentrum etablerats under året. Lärcentrum fungerar som en samlingspunkt 
för elever som är i behov av vägledning och stöd. Utöver att erbjuda utökad 
vägledning och pedagogiskt stöd möjliggör Lärcentrum en chans för eleverna att 
träffa andra studerande vilket bedöms gynna motivationen att fortsätta sina 
studier. 
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Ekonomiska övervägande 

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. 

Ann-Charlotte Mann 
Chef verksamhetsstöd och utveckling   

Lennart Krantz 
Chef Täby kompetenscenter 

Bilagor 

- Kvalitetsredovisning för Täby vuxenutbildning 2022, daterad  
den 24 januari 2023 
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