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1 Utbildningschefens sammanfattande analys
Måluppfyllelsen för Täby vuxenutbildning är god. Kunskapsresultaten är mycket goda 
och inom utbildning i svenska för invandrare når 100 procent av eleverna målen. 
Inom grundläggande vuxenutbildning når 84 procent (indikatorsvärde 80 procent) av 
eleverna A-E i alla kurser och för gymnasial vuxenutbildning är samma siffra 85 
procent vilket tangerar indikatorsvärdet.

Under delår 1 har arbetet fokuserat på att säkerställa en god verksamhetskvalitet hos 
nya utbildningsanordnare genom tydliga avtal och uppföljning.

88 procent av eleverna inom vuxenutbildningen kan rekommendera sin utbildning. 82 
procent av eleverna inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning anger att de 
är nöjda med inflytandet på sin utbildning och 86 procent av eleverna inom svenska 
för invandrare. 

Sjukfrånvaronivån är låg och likaså personalomsättningen. 

Rektor har identifierat behovet av fler gemensamma medarbetarträffar, tätare och 
förbättrad kommunikation mellan medarbetare framför allt kring framgångsrika 
arbetssätt. Ytterligare åtgärder för att utveckla medarbetarengagemanget kommer att 
genomföras.

Vuxenutbildningen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Åtgärder 
avseende begränsning av intag av elever utifrån rättighetslagstiftningen har 
genomförts under hösten 2018.

2 Inledning
Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman och skolenhet systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta arbete ska 
dokumenteras. På enhetsnivå genomförs kvalitetsarbetet tillsammans med 
medarbetare och i dialog med utbildningsanordnarna. Inriktningen på det 
systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen grundar sig på skollagen.
 
Denna rapport är en delårsuppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet vid Täby 
vuxenutbildning. Rapporten tar sin utgångspunkt i hur vuxenutbildningen arbetat för 
att nå målen inom följande områden: Kunskaper, Normer och värden och Ansvar och 
inflytande. Rapporten innefattar även avsnitten Medarbetarengagemang och 
Ekonomi 
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3 Underlag för resultat
Som underlag används Kunskapscentrum Nordosts kvalitetsredovisning delår 1 2018 
samt resultat från enkätundersökningar, framförallt den länsövergripande enkäten för 
vuxenutbildningen. 

4 Kunskaper
Vuxenutbildningens enhetsmål för delår 1 2018

Nämndmål Enhetsmål och 
indikator

Målområde 
utbildning

Enhetens 
indikatorvärde Utfall

Andelen elever 
inom den 
grundläggande 
vuxenutbildningen 
som uppnår 
godkända 
kursbetyg

Kunskaper 80 % 84 %

Eleverna når högt 
ställda 
kunskapskrav Elever inom den 

gymnasiala 
vuxenutbildningen 
som uppnår 
godkända 
kursbetyg

Kunskaper 85 % 84 %

4.1 Måluppfyllelse
Målet eleverna når högt ställda kunskapskrav uppnås. 

4.2 Resultat
Vuxenutbildningen når höga kunskapsresultat under delår 1. Täby kommun når vid 
delåret två av de tre kunskapsmålen inom vuxenutbildning. För den grundläggande 
vuxenutbildningen överträffas indikatorsvärdet med fyra procentenheter och för 
gymnasial vuxenutbildning är Täby på rätt väg och uppnår vid delårsuppföljningen ett 
resultat två procentenheter under indikatorsvärdet. Inom svenska för invandrare når 
100 procent av eleverna A-E i alla kurser. 

Inget indikatorsvärde är formulerat för den sistnämnda indikatorn.

Resultatet för gymnasial vuxenutbildning är likvärdigt med delår 1 2017, medan 
resultatet för grundläggande vuxenutbildning är en procent lägre än motsvarande 
period 2017.



Vuxenutbildning/KCNO, Kvalitetsredovisning för Täby vuxenutbildning, Kunskapscentrum nordost
5(10)

Betygsresultat över tid

 2015 2016 2017 2018

Andelen elever 
med A-E i 
kursbetyg inom 
gymnasial 
vuxenutbildning, 
Täby.
 Indikatorsvärde: 85 
%

84 % 80 % 84 % 84 %

Andelen elever 
med A-E i 
kursbetyg inom 
grundläggande 
vuxenutbildning, 
Täby.
Indikatorsvärde: 80 
%

98 % 83 % 85 % 84 %

Andelen elever med 
A-E i kursbetyg inom 
svenska för 
invandrare 

                iu                                                         iu                100 %                            100 %

4.3 Analys 
Ett ökat antal leverantörer under delår 1 ger den enskilda eleven större valfrihet. 

Kontrollen avseende lärarbehörighet hos utbildningsanordnarna har stärkts upp 
under delår 1 genom årlig begäran av skriftlig kontrollista. 
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5 Normer och värden
Vuxenutbildningens mål för delår 1 2018

Nämndmål Enhetsmål och 
indikator

Målområde 
utbildning

Enhetens 
indikatorvärde Utfall

Andel elever inom 
gymnasial och 
grundläggande 
vuxenutbildning 
som kan 
rekommendera sin 
skola till andra

Normer och 
värden 85 % 84 %

Förtroendet för de 
pedagogiska 
verksamheterna är 
högt Andel elever inom 

svenska för 
invandrare som 
kan 
rekommendera sin 
skola till andra

Normer och 
värden 85 % 92 %

5.1 Måluppfyllelse 
Målet förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt uppnås. 

5.2  Resultat
Det sammantagna utfallet för rekommenderabenägenheten inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning om 84 procent understiger indikatorsvärdet om 85 
procent. För svenska för invandrare överstiger utfallet om 92 procent indikatorsvärdet 
om 85 procent.
 

Rekommenderabenägenhet - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 
över tid

 Indikatorsvärde 2 016 2 017 2018

Täby  85 % 86 % 86 % 84 %

Rekommenderabenägenhet - utbildning i svenska för invandrare över tid 

 Indikatorsvärde       2016                               2017         2 018

Täby 85 %                        84 %                  84 %         92 %
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5.3 Analys
Analys visar att upplevelsen av trygghet korrelerar med benägenheten att rekommendera sin 
skola. Täby kommuns arbete kring trygghet visar på goda resultat och även i relation till 
övriga kommuner i Kunskapscentrum Nordost och i länet. En förbättrad kontakt med 
närliggande skolenheter, uppföljning av elever i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
intensifiering och förstärkning av verksamhets- och avtalsuppföljning bedöms ha bidragit till 
de goda resultaten.   

Elevens nöjdhet ökar med åldern och de som arbetat eller studerat är mer nöjda än de som 
enbart läst svenska för invandrare.  

Noterbart är att svarsfrekvensen avseende svenska för invandrare behöver förbättras 
avsevärt till nästa enkätomgång.

6 Elevers ansvar och inflytande

6.1 Måluppfyllelse 
För området finns inga mål formulerade från kommunfullmäktige

6.2 Resultat
Elevinflytande

Elevinflytandet inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning mäts via den 
länsgemensamma enkäten och påståendet jag är nöjd med mitt inflytande på utbildningen. 
Inom svenska för invandrare mäts motsvarande område genom påståendet vi elever får vara 
med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna. Utfallet för gymnasial och grundläggande 
vuxenutbildning är sammantaget 82 procent och för svenska för invandrare 86 procent.

Studieavbrott

Inom grundläggande vuxenutbildning har 39 studieavbrott bland 171 antagna registrerats 
under delår 1. Inom gymnasial vuxenutbildning är motsvarande siffra 192 bland 689 antagna. 

Antal studieavbrott inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande 2017 helår   Delår 1, 2018

Studieavbrott Täby   48   39

Totalt antagna 219 171

Gymnasial   

Studieavbrott Täby 191 192

Totalt antagna 637 689

Inom svenska för invandrare är andelen studieavbrott inom delår 1 32 procent. Att jämföra 
med 33 procent inom Kunskapscentrum nordost. 
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Andel studieavbrott inom svenska för invandrare

Svenska för invandrare Andel studieavbrott delår 1

Täby 32 %

Kunskapscentrum Nordost 33 %

6.3 Analys
Studieavbrottsstatistiken inom vuxenutbildningen är inte fullt ut jämförbar med övriga 
skolformers. Flera av studieavbrotten kan bero på skäl som bedöms som ”giltiga”. De 
vanligaste orsakerna är byte av utbildning, flytt till annan ort, sjukdom eller föräldraledighet.  
Arbete kan också vara ett skäl för studieavbrott då vissa elever upplever svårigheter med att 
arbeta och studera parallellt. 

I och med att leverantörerna är flera och några dessutom erbjuder flera skolenheter byter 
elever oftare utbildningsanordnare, och dessa byten blir sannolikt markerade som 
studieavbrott. Utbildningsanordnarnas kodning av skäl för studieavbrott behöver förbättras 
väsentligt för att ge tillförlitlig statistik. 

7 Medarbetarengagemang
Vuxenutbildningens mål för delår 1. Resultatet avser perioden januari till juni 2018. 

Inriktningsmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall

Vi skapar arbetsglädje

Hur stor är din 
arbetsglädje just nu? 
Index på skala 0-100 
(Läsår)

minst 66

48

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet

Ingen skadlig 
arbetsrelaterad stress 
får förekomma

Hur är din 
koncentrationsförmåga 
just nu? Index för frågan 
på en skala 0-100 
(läsår)

minst 70

59

7.1 Måluppfyllelse
För området finns två arbetsmiljömål formulerade från kommunfullmäktige. Målen är 
gemensamma för alla nämnder och lyder: vi skapar arbetsglädje respektive ingen skadlig 
arbetsrelaterad stress får förekomma. Ingen av målen uppnås.

7.2 Resultat
Personalomsättningen per september 2018 har minskat sedan helåret 2017 och är 0 
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procent. Sjukfrånvaronivån har ökat med 0,4 procentenheter men är fortsatt låg. 

Personal 2018-01 
till 2018-09 Årsarbetare Total sjukfrånvaro kortidssjukdagar Personalomsättning 

tillsvidareanställda

Vuxenutbildningen 
KCNO

10 1,2 % 1,5 0 %

GVN totalt 181 3,9 % 5,7 13 %

Vuxenutbildning 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Personalomsättning iu iu iu 0 % 19,2 % 0 %

Sjukfrånvaro 4,5 % 2,6 % 4,4 % 1 %  0.8%  1,2 %

7.3 Analys
Den tillfälliga flytten till andra lokaler från oktober 2017 med framskjuten återflytt bedöms ha 
påverkat arbetsmiljön och stressnivåerna negativt. Ett förändrat uppdrag till rektor och 
därmed till verksamheten kan också ha bidragit till upplevelsen av arbetsmiljön. 

Regelbundna träffar och gemensam kommunikation kring aktuella arbetsuppgifter, 
kompetensutveckling och hälsa och stress bedöms ha påverkat arbetsmiljön positivt. 
Upplevelsen av stress har adresserats vid flera tillfällen under våren och medarbetare har 
getts verktyg för stresshantering samtidigt som proaktiva åtgärder genomförts. 

Resultaten på området ger anledning till en fördjupad uppföljning och analys, och till åtgärder 
i relation till denna i samråd med fackliga organisationer. 

8 Ekonomi

8.1 Måluppfyllelse
Prognosen för helåret 2018 är en budget i balans.

8.2 Resultat

GVN Anslag Utfall juni Budget 
juni

Prognos 
helår

Budget 
helår

Avvikelsepro
gnos helår Utfall juni

(mnkr) 2018 2018 2018 2018 mnkr % 2017

Kunskapscentrum 
nordost -10,3 -9,9 -16,4 -16,4 -0,0 0 % -6,9
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8.3 Analys
Utfallet för vuxenutbildning per juni 2018 uppgår till -10,3 miljoner kronor. Prognosen för 
helåret 2018 är en budget i balans. Åtgärder i form av begränsning av intag av nya elever 
utifrån rättighetslagstiftningen har vid tidpunkten för framtagandet av innevarande rapport 
genomförts. 
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