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Tillbakablick: 

Eventuella större ekonomiska förändringar det gångna året i verksamheten 

 

 Slutförande av undersköterskeutbildning (upphandlad utförare MedLearn) 

 Lägre kostnad för undervisning och administration p g a minskad volym, vakans 

rektor 

 Lägre kostnad för gymnasial vuxenutbildning 

Tillbakablick: 

Större händelser som påverkat det gångna året inom verksamheten 

 

 Ökade flyktingströmmar i Europa ledde till ökat antal EKB (ensamkommande barn) 

 Lagstiftning från och med 2017-01-01 om utökad rätt att läsa upp behörighet på 

Komvux. Hemkommunen har ansvaret för att erbjuda utbildningen eller betala för 

den i annan kommun eller annat landsting. 

 Från 1 januari 2017 gäller  

- ny kursplan i svenska som andraspråk 

- nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk. 

 Ökat fokus på unga utan sysselsättning (kommunalt aktivitetsansvar samt DUA) 

 Robertsfors kommun har anslutit sig till Samordningsförbundet 

 

Tillbakablick: 

Bemannings- och personalsituation i verksamheten det gångna året 

 

 Vakans rektor tillsattes i maj med avslut i december, ny rektor deltid på plats tills 

rekrytering på annan enhet genomförts. 

 Fortsatt behov av studiehandledare på flera språk 

 Minskad personalstyrka utifrån volymförändring och nytt upplägg för 

gruppindelning. 

 

Tillbakablick: 

Ev avvikelser kring måluppfyllelse/kvalitetsmått i verksamheten 2016 

 

 Lärcentrum saknar tydliga mål och har brister i det systematiska kvalitetsarbetet  

 Måltalet om sjukfrånvaro < 4,5%  nås inte tillföljd av längre deltidssjukfrånvaro 

samt längre sjukfrånvaro till följd av operation. 
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Kommande tre åren: 

Kända volymförändringar i verksamheten, med kommentar om geografisk hänsyn 

 

 Inom SI (språkintroduktion) har volymen minskat och torde fortsätta minska, svårt 

dock att prognosticera då flyktingsituationen/mottagandet är väldigt avgörande 

 Ökat antal gymnasieelever samt fler som kommer att behöva ett fjärde gymnasieår. 

 Avseende Komvux är målsättningen att öka antalet deltagare 

Kommande tre åren: 

Externa faktorer som kan komma påverka verksamheten; lagstiftningar, förordning, 

uppdrag etc? 

 

 Rätt för nyanlända att fullfölja introduktionsutbildning vid flytt till en annan 

kommun, trädde i kraft 1 november 2017. 

 Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram 51 olika nationella 

yrkespaket som kan användas inom komvux på gymnasial nivå och i 

gymnasieskolans introduktionsprogram. Paketen innehåller en kombination av 

gymnasiala kurser som ska svara mot de kompetenskrav som arbetsmarknaden 

ställer. 

 Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda 

kvinnor. Studieförbunden tillförs medel i syfte att visa på möjliga vägar till studier 

inom exempelvis folkhögskola eller kommunal vuxenutbildning. 

 ”Svenska från dag ett” tillförs därför 20 miljoner kronor för 2018 för att fler 

asylsökande ska nås och att satsningen kan spridas till fler kommuner. Förslaget 

träder i kraft i början av januari 2018. 

 I 2018 års budgetproposition föreslår regeringen därför en satsning på 50 miljoner 

kronor 2018 och därefter 70 miljoner kronor årligen i form av ett statsbidrag till 

kommunerna för att möjliggöra en utveckling och etablering av lärcentrum som 

tillhandahåller lokaler och stöd för lärande nära hemorten.  

 Kunskapslyftet för ett livslångt lärande och högre sysselsättning ger människor 

chans att utbilda sig bl.a. för att kunna få ett jobb. Som ett led i kunskapslyftet tillför 

regeringen medel till folkhögskolorna för allmän och särskild kurs motsvarande 

5000 platser – en satsning på 671 miljoner kronor årligen. 

 För att motverka bristen på utbildad arbetskraft satsar regeringen på regionalt 

yrkesvux. Regeringens satsning innebär 6 750 nya statliga utbildningsplatser inom 

regionalt yrkesvux samt ytterligare 1 000 platser för yrkesförarutbildning för 2018. 

 Regeringen avsätter resurser i syfte att stärka kvaliteten i utbildningarna och att ge 

bättre förutsättningar för att bredda utbudet av utbildningar.  

 Regeringens satsning på yrkeshögskolan i budgetpropositionen 2018 är den största 

utbyggnaden sedan yrkeshögskolans införande 2009. Satsningen innebär att antalet 

platser kommer att öka med cirka 45 procent till 2022. 
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Kommande tre åren: 

Önskade åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse i verksamheten. 

 

 Implementering av rutin för systematiskt kvalitetsarbete 

 Framtagande av mål och indikatorer 

 Utöka samverkan med externa och interna aktörer (AF, Arbetsmarknadsenhet etc) 

 Arbete med minskad frånvaro inom SI (språkintroduktion) 

 

Strategiska vägval: 

Eventuella strategiska vägval som verksamheten står inför för att i balanserad styrning klara 

uppdrag. 

 

 Hitta rätt nivå för genomförande av vuxenutbildning i egen regi respektive köp från 

annan utbildningsanordnare. 

 Översyn av upplägg och utbud av kurser för SI 

 Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaro (personal) 

 


