
 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-06  

 

 

 

 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

13 (43) 
 

§ 121 
Granskning av vuxenutbildningen, svar till 
revisionen 
Diarienummer: BUF-2022-80  615 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rekommendationerna och beslutar 

att lämna kommentarer avseende revisionsgranskning upprättat 7 november 2022 

med tillhörande bilagor. 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen genomförde PwC en 

granskning av vuxenutbildningen under juni 2022. Syftet var att bedöma om barn- 

och utbildningsnämnden säkerhetsställer en ändamålsenlig vuxenutbildning och att 

detta sker med tillräcklig intern kontroll.  

Den sammanställda granskningsrapporten inkom till barn- och 

utbildningsförvaltningen den 8 september 2022. Utifrån de iakttagelser och 

bedömningar som genomförts i granskningen bedömer revisorerna att barn- och 

utbildningsnämnden inte säkerställer en ändamålsenlig vuxenutbildning med 

tillräcklig intern kontroll. 

Revisorerna önskar att barn- och utbildningsnämnden senast 2022-12-31 

kommenterar de rekommendationer som redovisats i rapporten. 

Ekonomi 
Beslutet får ingen ekonomisk påverkan. 

Beredning 
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 22 november 2022. Arbetsutskottet 

föreslår att nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-11-22, § 59 

Tjänsteutlåtande, 2022-11-07 

Skrivelse från revisorerna, 2022-09-08 

Granskning av vuxenutbildningen, PWC-rapport, 2022-09-08 

Förslag Kommentarer avseende revisionsgranskning, 2022-11-07 

Rutin för urval och prioritering till vuxenutbildningen i Svenljunga kommun, 2022-

11-07 

Rutin för att kartlägga behov och efterfrågan samt nå individer med rätt att delta i 

vuxenutbildning i Svenljunga kommun, 2022-11-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Mats Spånberg, rektor. 

Beslutsgång 
Ordförande, Torsten Lindh (S) finner att det finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag och att nämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Kommentarer avseende revisionsgranskning 

Rutin för urval och prioritering till vuxenutbildningen i Svenljunga kommun 

Rutin för att kartlägga behov och efterfrågan samt nå individer med rätt att delta i 

vuxenutbildning i Svenljunga kommun 

Beslutet expedieras till 
Thomas Mellqvist, revisor 

Mats Spånberg, rektor
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 Svenljunga kommun revisorer 

7 november 2022  

Kommentarer avseende revisionsgranskning  

Diarienummer: BUF-2022-80 615 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rekommendationerna och lämnar 

följande kommentarer: 

- Säkerställ att det finns stödjande dokument/arbetssätt som stödjer de nya 

reglerna och urval till utbildning tillämpas i verksamheten. 

Rutiner för prioritering och urval till vuxenutbildningen har framtagits och 

beslutats av förvaltningschef 2022-11-07. 

- Efterfråga uppföljning och analys avseende de nya reglerna. På detta kan 

nämnden säkerställa att de nya reglerna efterlevs, vilket blir särskilt angeläget 

om utbildning ökar i framtiden. 

I den årliga kvalitetsredovisningen ska rektor för vuxenutbildningen redovisa 

om och i vilken omfattning det nya regelverket påverkat antagningen till 

kommunens utbud av utbildningar och kurser. 

- Säkerställ att medborgarnas behov och efterfrågan av vuxenutbildning kartläggs 

systematiskt. 

Rutin för att kartlägga behov och efterfrågan samt nå individer med rätt att 

delta i utbildning har framtagits och beslutats av förvaltningschef 2022-11-07. 

- Säkerställ att dialogtillfällen och formell rapportering till nämnd ger en samlad 

bild av vuxenutbildningens resultat, förutsättningar och komplexitet, vilket är en 

förutsättning för att nämnden ska kunna identifiera styrkor och 

utvecklingsområden inom vuxenutbildningen samt vid behov kunna vidta 

adekvata åtgärder. 

I barn- och utbildningsnämndens planering för kommande år kommer varje 

verksamhetsgren inklusive vuxenutbildningen, inom ramen för det 
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systematiska kvalitetsarbetet, kallas till ett nämndsammanträde var för sig för 

att redovisa verksamhetens resultat, förutsättningar och utmaningar.   

Bilagor 
Rutin för urval och prioritering till vuxenutbildningen i Svenljunga kommun, 2022-

11-07 

Rutin för att kartlägga behov och efterfrågan samt nå individer med rätt att delta i 

vuxenutbildning i Svenljunga kommun, 2022-11-07 



 

 

 

 

rutin 
för prioritering och urval till vuxenutbildning i  

Svenljunga kommun 
 

  

Beslutat av Skolchef 

Beslutandedatum 2022-11-07 

Ansvarig Rektor för vuxenutbildningen 

Revideras Vid behov 

Följas upp Årligen 
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Innehållsförteckning 

Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun ................................................................ 3 

Ansöknings-, urvals- och antagningsprocessen .................................................... 3 

Prioritering av sökande ......................................................................................... 3 

Urval till utbildning ................................................................................................ 4 
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Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun  

Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun bedriver SFI, grundläggande 

vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och därigenom en yrkesutbildning 

inom Vård- och omsorg. Vuxenutbildningen erbjuder också gymnasiala kurser på 

distans genom upphandlat avtal med annan utbildningsanordnare.  

Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun deltar i samverkan inom Boråsregionen 

för anordnande av gymnasiala yrkesutbildningar till vilka kommuninvånarna kan 

söka i särskild ordning. För urval och antagning ansvarar utsedd BR-Vuxrektor. 

Ansöknings-, urvals- och antagningsprocessen 

 

Prioritering av sökande 
Inkomna ansökningar till vuxenutbildning gås igenom av studie- och yrkesvägledare 

(SYV) som gör en bedömning om eleven ska mottas utifrån lagstiftningens krav.(20 

kapitlet 20 § skollagen och 3 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning.) I de fall den 

sökande inte varit i kontakt med SYV och oklarhet uppkommer kring elevens 

behörighet att mottas till sökt utbildning/kurs genomförs vägledningssamtal.  

Innan beslut om mottagande och slutlig antagning av elever gör rektor och SYV en 

genomgång av ansökningarna utifrån SYV:ens bedömning. Rektor beslutar om 

eleverna ska mottas och därefter sker antagningsbeslut. Avslag kan ske vid 



Svenljunga kommun Rutin för prioritering och urval till vuxenutbildning i Svenljunga kommun 

Rektor för Vuxenutbildningen 2022-11-07 

 

4 (4) 

bedömning att inget av de grundläggande kraven avseende rätten att delta i 

vuxenutbildning är uppfyllt.  

Urval till utbildning 
Om prioritering av sökande behöver ske p.g.a. att antalet platser på sökt utbildning 

är färre än antalet sökande ska ett urval ske. Rektor fattar beslut om prioritering 

och urval utifrån regleringen i förordningen om vuxenutbildning. Reglerna om urval 

anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av 

utbildning ska prioriteras. Prioritering och urval är enbart aktuellt för 

gymnasiekurser och/eller gymnasieutbildning inom vuxenutbildningen. Sökande till 

behörighetsgivande gymnasiekurser ska antas utan prioritering och urval.  

Vid urval ska företräde ges, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande 

som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande 

• önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad 

individuell studieplan 

• inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon 

utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan 

• är eller riskerar att bli arbetslös 

• behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet 

• behöver utbildningen för planerat yrkesval. 

Källor: 20 kapitlet 2, 19, 19 b, 22 och 23 §§skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen (2011:1108) 

om vuxenutbildning 

 



 

 

 

 

rutin 
för att kartlägga behov och efterfrågan samt 

nå individer med rätt att delta i vuxenutbildning i 
Svenljunga kommun 

 
 

  

Beslutat av Skolchef 

Beslutandedatum 2022-11-07 

Ansvarig Rektor för vuxenutbildningen 

Revideras Vid behov 

Följas upp Årligen 



Svenljunga kommun Rutin för prioritering och urval till vuxenutbildning i Svenljunga kommun 

Rektor för Vuxenutbildningen 2022-11-07 

 

2 (4) 

Innehållsförteckning 

Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun ................................................................ 3 

Samverkan............................................................................................................. 3 

Kartläggning, information m.m. ............................................................................ 3 

Vuxenutbildningens utbud .................................................................................... 3 

BR-Vux regional gymnasial yrkesutbildning .......................................................... 4 
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Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun  

Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun bedriver SFI, grundläggande 

vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och därigenom en yrkesutbildning 

inom Vård- och omsorg. Vuxenutbildningen erbjuder också gymnasiala kurser på 

distans genom upphandlat avtal med annan utbildningsanordnare.  

Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun deltar i samverkan inom Boråsregionen 

för anordnande av gymnasiala yrkesutbildningar till vilka kommuninvånarna kan 

söka i särskild ordning. För urval och antagning ansvarar utsedd BR-Vuxrektor. 

Samverkan 

Samverkan ska ske med kommunens arbetsmarknadsenhet, socialförvaltningen, 

arbetsförmedlingen m.fl. parter för att kartlägga behov och nå ut till individer som 

kan vara aktuella för vuxenutbildning.  

Vuxenutbildningen ska vara representerad i kommunens kompetensråd där även 

näringslivet i kommunen har representanter. Rådet bidrar till kartläggning av behov 

och nå ut till presumtiva deltagare.  

Ansvarig: Rektor  

Kartläggning, information m.m. 

Information, vägledning, kartläggning av behov och marknadsföring ska ske 

regelbundet till elever som redan deltar i SFI, grundläggande vuxenutbildning, 

gymnasiekurser och andra utbildningar inom Lärcentrum. Informationsaktiviteter 

som en del i uppsökande verksamhet ska genomföras regelbundet på 

kommunbiblioteket främst inför vuxenutbildningens olika ansökningsperioder.  

Ansvarig: Studie- och yrkesvägledare 

Vuxenutbildningens utbud 

Vuxenutbildningens utbud ska publiceras på kommunens hemsida där också 

information om förutsättningarna kring att studera inom vuxenutbildningen ges. 

Inför varje ansökningsperiod publiceras detta som nyhet på kommunens hemsida, 

sociala media som är kopplade till Svenljunga kommun och kan också annonseras 

när behov är påkallat i lokaltidningen STT.  

Ansvarig: Rektor 
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BR-Vux regional gymnasial yrkesutbildning 

Vuxenutbildningen i Svenljunga kommun samverkar med kommunerna i 

Sjuhäradsbygden genom BR-Vux. Genom samverkan anordnas och finansieras 

gymnasiala yrkesutbildningar för sökande inom regionen. Inom BR-Vux sker 

samverkan och regelbunden kontakt med andra intressenter inom 

Sjuhäradsbygden såsom kommuner, arbetsförmedlingen, näringsliv m. fl. Inom 

ramen för denna samverkan kartläggs behovet av och planeras utbudet av 

utbildningar och kurser för såväl Svenljunga kommun som det gemensamma 

utbudet inom BR-Vux.  

Ansvarig: Rektor 
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Underskrifter 

Sekreterare   
Cecilia Axelsson 

Ordförande   
Torsten Lindh 

Justerare   
Marianne Josefsson 

 

Datum och tid Tisdagen den 6 december klockan 14.00-18.00, Kommunhuset 
Svenljungasalen Norr  
Mötet ajourneras klockan 15.25-15-35 samt 17.10-17:15 

Beslutande 

Ledamöter Torsten Lindh (S) , ordförande 
Peo Rosander (S) 
Ann-Louise Karlsson (M) 
Marianne Josefsson (MP) 
Louise Björkman (M) 
Ann Wallnedal (LPo) 
 

Tjänstgörande ersättare Marita Karlsson (L) för Lola Lundberg (S) 
Mona Waern (LPo) för Urban Nylén (M) 
Lars-Åke Engström (SD) för Patrik Thorén (SD) 

Övriga närvarande 

Ersättare Torsten Stanko (-) § 129-141 
Solveig Ivarsson (LPo) 
 

Tjänstepersoner Cecilia Axelsson, nämndsekreterare 
Tommy Fock, barn- och utbildningschef 
Helena Lundgren, verksamhetschef för barn- och elevhälsa § 118 
Agneta Elverlind, planerings- och utredningssekreterare § 119-120 
Mats Spånberg, rektor § 121 
Fredrik Wahlberg, VD Svenbo § 122 
Salman Chalhoub, ekonomichef § 122 
Julija Kulneff,  ekonom § 123-126 
Åse-Marie Hage, verksamhetschef kvalitets- och utvecklingsenheten 
§ 126-129 
Ann-Louise Lallo, specialpedagog, § 127 
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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.  

Protokollet justerades 2022-12-08 

Tillkännagivandet publiceras 2022-12-08 

Publiceringen av tillkänna-
givandet upphör 

2022-12-30  
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