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Förändringar i vuxenutbildningen
På plats-garanti, ny roll för kommunen och språksatsning i jobb- och integrationsinsatserna



Bakgrund
• Vuxnas lärande, kommunens egenregi och en av 

utbildningsanordnarna, har gått med underskott. Egna åtgärder och 
politiska beslut har minskat underskottet, men det kvarstår och har 
förvärrats betydligt under Coronakrisen.

• Ansvaret för att tillhandahålla utbildning ligger på huvudmannen 
(kommunen), inte på kommunala utbildningsanordnaren (Vuxnas 
lärande) eller någon annan utförare.

• Enheten Växjölöftet Vuxenutbildning ansvarar idag för antagning och 
administration, uppföljning och utveckling, studie- och 
yrkesvägledning samt specialpedagogiska insatser.



Huvudalternativ
1. Ingen förändring → betala ut kompensation

2. Höja pengen

3. Fasa ut Vuxnas lärande som utbildningsanordnare inom 
auktorisationen

4. Förändra eller avskaffa Växjölöftet Vuxenutbildning



Huvudalternativ
1. Ingen förändring → betala ut kompensation

2. Höja pengen

3. Fasa ut Vuxnas lärande som utbildningsanordnare inom 
auktorisationen

4. Förändra eller avskaffa Växjölöftet Vuxenutbildning

• Resultatet är att Blågröna Växjö föreslår en kombination av 3 och 4.



Förändring av vuxenutbildningen:
Vuxnas lärande fasas ut.
• Kommunens egenregi inom auktorisationen, Vuxnas lärande, 

fasas ut som utbildningsanordnare.

• Befintliga studerande erbjuds att slutföra sina studier på 
Vuxnas lärande. Lika regler som för alla utförare.

• Konsekvenserna följs upp. Nämnden får löpande rapporter 
om eventuella förändringar i kursutbudet.



Förändring av vuxenutbildningen:
På plats-garanti införs.
• Elever i behov av klassrumsbaserad undervisning och som nu 

kunnat vända sig till Vuxnas lärande ska även fortsättningsvis 
ha tillgång till det i Växjölöftet Vuxenutbildning.

• Om ingen annan anordnare tillhandahåller på plats-
undervisning och kursen saknas i och med Vuxnas lärandes 
avveckling, har huvudmannen ansvar för tillgången.

• Finansieringen hanteras utanför pengmodellen.

• Huvudmannen har med detta tydligt ansvar för att elever 
med särskilda behov kan genomföra vuxenutbildning.



Kursutbudet på Vuxnas lärande/som garanteras av 
huvudmannen – jämförelse med andra anordnare

Slutsats: samtliga kurser som erbjuds av Vuxnas lärande 
finns även hos minst en annan anordnare i 
klassrumsbaserad undervisning.

Kurser Andra anordnare med samma kurserbjudande

Engelska grund Hermods, Exlearn, NTI

Matematik grund Hermods, Exlearn, NTI

SvA grund Folkuniversitetet, Hermods, Merit, Montico, Exlearn, NTI

SFI 2 Folkuniversitetet, Hermods, Merit, Montico, Exlearn, NTI

SFI 3 Folkuniversitetet, Hermods, Merit, Montico, Exlearn, NTI

Engelska 5 & 6 (gy) Hermods, Exlearn, MoA, NTI

Svenska 1, 2 & 3 (gy) Hermods, Montico, Medlearn, Exlearn, MoA, NTI

SvA 1, 2 & 3 (gy) Hermods, Montico, Medlearn, Exlearn, MoA, NTI, Jensen, Folkuniversitetet



Förändring av vuxenutbildningen:
Säkra svenskkompetens i insatser.
• Idag köps kompetens i svenska som andraspråk av Vuxnas 

lärande för insatser hos arbetsmarknadsenheten, 
yrkeshögskolan, föräldrasvenska och samhällsorienteringen.

• Kompetens i svenska som andraspråk säkras i jobb- och 
integrationsfrämjande insatser med egen personal.



Konsekvenser för ekonomin:
Alternativ 1: presenterade förändringar.
• Underskottet hos Vuxnas lärande (0,55-1,8 mkr) upphör.

• Inget behov av att minska utbildningsplatser för att 
finansiera underskottet inom befintlig budget.

• Inget behov av att kompensera fristående anordnare för 
underskottet i egenregin (7,5 mkr).

• Möjlighet att lämna en av tre lokaler: Hjalmar Petris väg, 11-
gården eller Kungsgatan. Ca 2,5 mkr per år.



Konsekvenser för ekonomin:

Alternativ 2: inga förändringar/höjd peng.
• För att Vuxnas lärande ska få balans i ekonomin genom höjd peng 

behöver ersättningen öka med:
• 15 procent på Svenska för invandrare (SFI)

• 140 procent på gymnasiekurser (teoretisk på plats)

• 20 procent på grundläggande vuxenutbildning (på plats)

• Vi har utförarneutrala bestämmelser, det vill säga att samma 
ersättning och regler ska gälla för alla anordnare.

Vuxnas lärande Externa Totalt (mkr)

Kostnadsökning 1,8 5,7 7,5



Bakgrund till reformen  
Växjölöftet Vuxenutbildning

• Upphandlingar skapade utdragna glapp där vi stod

utan utbildningar.

• Långt över kostnad för jämförbara kommuner, men inte

bättre resultat.

• Goda exempel i andra kommuner på där resultat- och

valfrihetsbaserade modeller gett goda resultat.



Reformens grundpelare
1. Jobb

✓ Arbetsmarknadsbedömning och matchningsbonus

✓ Yrkesbonus för kombinerad SFI och yrkesutbildning

2. Kvalitet

✓ Auktorisationsmodell med höga kvalitetskrav och kontroll

✓ Studerande väljer mellan konkurrerande utförare

3. Resultat

✓ Peng per poäng (80%) och vid godkänt betyg (20%)



Den kommunala huvudmannen

• Kommunen är huvudman för all vuxenutbildning.

• Till skillnad från friskolor i ungdomsgymnasiet, är kommunen huvudman för 

samtliga utförare – oavsett driftform – och bestämmer hur 

utbildningsanordnarna ska arbeta.

• Växjölöftet Vuxenutbildning ansvarar för administration, antagning, 

uppföljning, studie- och yrkesvägledning samt specialpedagogik.

• Samhällsorientering och Lärvux (fd. särvux) är utanför

auktorisationen.



Justeringar efter införandet, 1/1-19
• Bakgrund

• Dialog med alla utbildningsanordnare

• Synpunkter i kvalitetskontroll och uppföljning

• Egna initiativ utifrån benchmark, erfarenheter och utveckling

• Fler studieplatser inom yrkesvux

• Höjd peng

• SFI, grundvux och gymnasial teoretisk (på plats, ej distans).

• Förändringar av reglerna i auktorisationen:



• Stärkt resultatstyrning i SFI

• Tidsgränser och incitament för genomströmning

• Yrkesbonus i SFI-pengen vid kombination med yrkesutbildning

• Ökat kvalitetsfokus

• Digital in- och utskrivningsenkät

• Digital jämförare för transparent studie- och yrkesvägledning

• Skärpta sanktioner vid brott mot avtalsvillkoren

• Bättre möjligheter för anordnarna att anpassa

• Mer flexibelt mottagningskrav

• Inga specifika arbetsgivarkrav



Ny modell för systematiskt 
kvalitetsarbete beslutad 2020
• Resultat och studieplaner följs upp månatligen av studie- och

yrkesvägledare.

• Efterlevnad av planer för specialpedagogiska insatser följs upp 

månatligen av specialpedagog.

• Övergripande avtalsefterlevnad följs upp årligen av 

upphandlingshandläggare. Ekonomi och antagning följs upp 

månatligen av administratör.

• Tematiska uppföljningar görs av exempelvis förstelärare vid 

huvudmannen.



Extern granskning* av Växjölöftet 
Vuxenutbildning genomförd
✓Kvalitetsgranskningen av utbildningsanordnarna vid 

auktorisering är tillräcklig

✓Rutinerna för regelbunden uppföljning och utvärdering 

av utbildningsanordnarna är fullgoda

✓Utbudet av utbildningar överensstämmer med 

arbetsmarknadens efterfrågan

*: PwC, beställd av kommunens revisorer 2017



Skolinspektionens tillsyn avslutad

• Tillsynen avsåg om studerande har tillräckliga 

möjligheter för individuell anpassning och garanteras 

lagstadgat kursutbud.

• Beslut från Skolinspektionen 2019-04-02 att Växjö 

kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och 

kvalitetsgranskningen avslutades därmed.

• Tydliggjort att ansvaret finns hos huvudmannen, inte en

anordnare (exempelvis: egenregin).



Egna regin: Vuxnas lärande (1/2)

• När modellen beslutades skulle Vuxnas lärande utföra

grundvux och teoretisk gyvux, ej SFI. Nämnden gick 

därefter Vuxnas lärande tillmötes om att även erbjuda 

SFI.

• Efter införandet syntes stort underskott hos Vuxnas 

lärande, trots stor andel av de studerande. Egna 

omställningsåtgärder har genomförts.



Egna regin: Vuxnas lärande (2/2)

• Även politiska beslut har fattats för att underlätta:

• SFI-verksamhet

• Monopol på sälj av tjänst till arbetsmarknadsenheterna

• Höjd peng

• Lokalerna överförda till rambudget för avdelningen, för att 

kunna optimera för Vuxnas lärande

• Strukturellt underskott om ca 0,55 mkr. Nu ca 1,8 mkr.



Sammanfattning
• Växjöbor i behov av klassrumsbaserad undervisning som idag getts av Vuxnas lärande 

garanteras tillgång av kommunen, om ingen annan anordnare finns. Risken för att det ska 
saknas utförare av på plats-undervisning är liten.

• Kommunen skiftar från att vara både utförare och huvudman, till att fasa ut den egna 
regin och fokusera helt på ansvaret som huvudman. Särskilt fokus på kvalitetsutveckling 
och att med specialpedagogiska insatser säkra allas tillgång till utbildning.

• Hög kvalitet och tillgång till kompetens i svenska som andraspråk i jobb- och 
integrationsfrämjande insatser säkras med egen personal.

• Beslutet förändrar den ekonomiska situationen positivt med ca tio miljoner kronor. Från 
risk om högre kostnader (7,5 mkr) till möjlighet om lägre kostnader (3 mkr).



Tidplan
• 29/6 – Oppositionen informeras på extra presidieberedning. Facket 

får information.

• 30/6 – Personal informeras. Blågröna presenterar förändringarna 
externt (pressmeddelande efter detta möte).

• 2/7 – Kallelse till extra NAVAU och NAV skickas ut.

• 22/7 – Extra NAVAU.

• 10/8 – FSG om föreslagna förändringar.

• 12/8 – Extra NAV med beslut.



Frågor?
oliver.rosengren@vaxjo.se



Fördelning av kostnader Vuxnas 
lärande

Tjänster/år Bruttokostnad/år Intäker/år Nettokostnad/år

Lärvux 2,40 1 512 926 1 512 926

Vuxnas lärande-SO 2,20 1 144 047 1 144 047

Vuxnas lärande-SO, timanställda (budget) 0,25 150 000 150 000

Vuxnas lärande-auktorisation 10,30 6 981 834 -557 000 6 424 834

Vik.kostnad , främst inom auktorisation (jan-
apr 2020) 1,00 582 000 582 000

16,15 10 370 807 -557 000 9 813 807



Lokaler 

Nuläge, Kungsgatan 9: Kontrakt t.o.m. 2029-12-31.

Förhyrd area fr.o.m. 2020-01-01 är 1 528 kvm

kvm/verksamhet

plan 3 60 Vuxnas lärande-SO, 2 klassrum

plan 2 205 Lärvux

plan 3 562 Vuxnas lärande-auktorisation

plan 3 701 Koordinator

1 528

kr/verksamhet

107 322 kr Vuxnas lärande-SO, 2 klassrum

366 682 kr Lärvux

1 005 962 kr Vuxnas lärande-auktorisation

1 253 338 kr Koordinator

2 733 304 kr



Antal elever SFI april 2020

Utbildningsanordnare Antal Elever Antal Betyg
Antal 
godkända betyg

Antal 
Ej godkända 
betyg

Antal 
Avbrott

Andel 
Avbrott %

AlphaCE 10 6 6 4 40

FU 114 18 18 7 6,1

Hermods 73 1 1 5 6,8

Lernia 16

Merit 169 5 5 2 1,2

Montico 211 21 20 1 17 8

NTI 3

Vuxnas lärande 160 9 8 1 4 2,5

Totalsumma 756 60 58 2 39 5,1



Antal kursdeltagare grund/gy april 2020

Utbildningsanordnare

Distans Grundläggande Gymnasiekurser Prövning Prövning F Totalsumma
AlphaCE 6 1 7
Astar 23
Exlearn 6 6
FU 27 17 1 45
Hermods 297 42 99 5 5 448
Jensen 9 9
KUI 62 95
Lernia 2 95
Medlearn 89 1 1 2 112
Merit 11 27 38
Montico 99 17 1 311
NTI 364 30 1 396
Vuxnas lärande 102 38 2 1 143
Växjöfria 1 2 72
Yrkesak 66
Totalsumma 871 288 157 38 14 1866



Skolresultat grund och gymnasiekurser (svenska, matematik 
och engelska). Kursdeltagare som startat och slutat sin kurs 
under intervallet 190101-200430.

Utbildningsanordnare 

Antal 
startade 
kursdeltaga
re på grund 
och gy-nivå 
(SV, ENG, 
MA) 

Andel 
godkända  

Andel icke 
godkända  

Andel strukna/ej 
slutförda 

Folkuniversitetet 274 81% 11% 6% 

Hermods 749 62% 12% 26% 

Medlearn 34 88% 9% 3% 

Merit 177 94% 2% 4% 

Montico 670 79% 10% 11% 

NTI 956 69% 17% 14% 

Vuxnas Lärande 723 68% 14% 18% 

 



Kostnad/betyg grund/gy 190101-
200430
Utbildningsanordnare Kostnaden per godkänt betyg för 

elever som har start och 
slutdatum i intervallet 190101-
200430, både på grund och gy-
nivå

Hur stor del av kurserna som ges 
på distans

Vuxnas Lärande 9280 0%

FU 6900 38%

Hermods 6390 54%

Medlearn 3270 76%

Merit 8010 22%

Montico 9402 0%

NTI 3857 100%



Fler i utbildning, fler i arbete
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