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1. Kontaktuppgifter Enhet för antagning och 
auktorisation, vuxenutbildning 
 
Vid frågor om auktorisation, avtalet, och administration i Lifecare. 

IAK@varmdo.se 

 

Elevärenden och allmänna frågor 

vuxenutbildningen@varmdo.se   

 

Besöksadress 

Enhet för antagning och auktorisation, vuxenutbildning 

Värmdö Kommun  

Skärgårdsvägen 7  

134 81 Gustavsberg 

 

Telefon 

08 - 570 478 00   
 

Telefontider: 
 
Måndag, tisdag, torsdag 09.00-12.00 & 13.00-15.00 
Onsdag 09.00-12.00 

Information om avvikande öppettider och telefontider publiceras på kommunens hemsida.  
 

Huvudmannens rektor/Utvecklingsledare/Enhetschef 

Ivana Vesovic 

08-570 471 17 

ivana.vesovic@varmdo.se 

 

Administratör 

Johan Mistel 

mailto:vuxenutbildningen@varmdo.se
mailto:ivana.vesovic@varmdo.se
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08-570 475 14 

johan.mistel@varmdo.se 

Handläggare 

Diana Gonzales 

08 – 570 480 25 

diana.gonzales@varmdo.se 

Studie- och yrkesvägledare 

Helen Tronje 

08-570 474 72 

helen.tronje@varmdo.se 

Studie- och yrkesvägledare 

Tuva Borgfelt 

08- 570 480 95 

tuva.borgfelt@varmdo.se 

 

2. Registrera utbildningsutbud 
Utbildningsanordnaren ska registrera sitt utbildningsutbud i kommunens IT-stöd Tieto 
Education, Lifecare.  

Utbildningsutbudet ska vara inregistrerat och sökbart i kommunens ansökningswebb senast 
tre månader innan kursstart med uppgifter om: 
 

• utbildningens/kursens namn 

• utbildningens/kursens innehåll 

• lektionstider (eller länk till utbildningsanordnarens hemsida med aktuellt schema) 

• adressuppgifter till kurslokal  

• startdatum/perioder för kurser  

•  när eleven blir antagen ska utbildningsanordnaren lägga in start- och slutdatum för 
eleven. (För de skolor där kurser startar varje måndag gör kommunen det) 

mailto:johan.mistel@varmdo.se
mailto:diana.gonzales@varmdo.se
mailto:helen.tronje@varmdo.se
mailto:tuva.borgfelt@varmdo.se
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Utbildningsanordnaren ska kontinuerligt uppdatera informationen och ta bort ej sökbart 
utbildningsutbud så att informationen i systemet är riktig och endast sökbart utbildningsutbud 
visas.   

Kommunen placerar eleverna utifrån inmatad information i Lifecare. 

 

Registrering av lärlingsutbildningar 

Lärlingselever ska registreras genom att utbildningsanordnaren under avsnitt 
utbildningsåtgärd i systemet Life Care Education väljer Lärlingsutbildning 
(lärlingsutbildningskurs med statsbidrag) 

  
Registrering av nationella yrkespaket 

Yrkes- och utbildningspaket ska registreras utifrån Skolverkets nationella koder för nationella 
yrkespaket. Koden för yrkespaketet visar att eleven läser kurserna i en sammanhållen 
yrkesutbildning. Koden används vid registrering och rapportering av yrkespaketet.  

För att se nationella koder för nationella yrkespaket se Skolverkets hemsida.  

Koder för yrkespaket.pdf (skolverket.se) 

I Lifecare ska koden registreras under ”yrkes-/utbildningspaket” 

 
  

3. Antagning och kallelse 
 
Ansökan till kommunal vuxenutbildning kan göras kontinuerligt under året i 
ansökningswebben. Värmdö kommun ansvarar för att löpande handlägga inkomna 
ansökningar.  

Värmdö kommun beviljar ansökningar så länge kurserna ligger sökbara i ansökningswebben.  
 
1. Utbildningsanordnaren ska regelbundet och utifrån sina inlagda kursstarter gå in i 
Lifecare och hämta elever vars ansökningar fått status ”Beviljad” av Värmdö kommun. 

 

https://www.skolverket.se/download/18.2a23c2b1698641e36912de/1606300956478/Koder%20f%C3%B6r%20yrkespaket.pdf
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2. Utbildningsanordnaren åtar sig att ta emot och kalla elever vars ansökningar fått status 
”Beviljad” samt ändra status i systemet till ”Antagen”, ”Ej antagen”, ”Avbrott”, ”Ej påbörjad 
av elev” eller ”Inställd”. 

Nedan följer en förklaring till vad varje statuspunkt innebär: 

Antagen = eleven är antagen 

Ej antagen (Gäller SFX och bussförare) = eleven antas ej av skolan 

Inställd = kursen startar ej 

Ej påbörjad av elev = eleven har ej påbörjat utbildningen 

När en elev varit frånvarande tre veckor i följd ska utbildningsanordnaren registrera avbrott i 
Lifecare. Status ”Avbrott ”används.  

Utbildningsanordnaren ansvarar för att meddela eleven beslut. 

Kallelse ska skickas till eleven senast en vecka innan kursstart. 

4. Elever med särskilda behov 
 
Utbildningsanordnaren ska kunna ta emot elever i behov av extra anpassningar så att de kan 
studera på samma villkor som andra elever.  

5. Validering  
Utbildningsanordnaren ska ha ett validerande förhållningssätt och genomföra validering enligt 
nationella riktlinjer och styrdokument.  

Validering av elevers kunskaper kan endast göras för elever som är antagna och studerar hos 
utbildningsanordnaren.  

6. Inställd kurs eller utbildning 
Om utbildningsanordnaren avser att ställa in en kurs ska detta kommuniceras med kommunen 
i god tid, dock senast en vecka. Utbildningsanordnaren ansvarar för att plocka bort kursen 
som sökbar i Lifecare. Utbildningsanordnaren ska själv meddela eleven om en kurs eller 
utbildning blir inställd och hänvisa eleven att ta kontakt med kommunen. 
Utbildningsanordnaren ändrar elevens status till ”inställd”.  

7. Studieaktivera elev vid start 
Utbildningsanordnaren ska studieaktivera eleven i Lifecare vid kursstart, dock senast första 
kursveckan. Det är viktigt att detta görs omgående vid kursstart så att Värmdö kommun kan 
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föra över informationen till CSN så att det inte uppstår några ekonomiska konsekvenser för 
eleven. 

8. CSN-rapportering 
Värmdö kommun ansvarar för rapportering till CSN.  Rapportering till CSN görs varje vardag 
efter kl. 15.00.  

9. Resultat från nationella prov  
Utbildningsanordnaren ansvarar för att varje elev deltar i nationella prov i de kurser där 
sådana prov finns framtagna.  

Efter rättning av elevens svar och återkoppling till eleven ska nedanstående handlingar 
skickas till Värmdö kommun: 
 
 -Nationellt prov 
 -Elevens svar 
 -Bedömning/rättning av elevens svar 

Handlingarna ska skickas till kommunen inom fem arbetsdagar efter färdig bedömning. 

Adress 
Enhet för antagning och auktorisation, vuxenutbildning 
Värmdö Kommun  
Skärgårdsvägen 7  
134 81 Gustavsberg 

10. Förändringar i elevens studieplan 
Förändringar av innehåll i elevens studieplan görs i dialog mellan utbildningsanordnaren och 
Värmdö kommun. När kommunen har godkänt förändringen registrerar kommunen 
förändringen i Lifecare. 

Den individuella studieplanen är obligatorisk. Bestämmelser om den finns i skollagen 
(2010:800), i förordning (2011:1108) och i läroplanen (SKOLFS 2012:101). Se även 
Skolverkets stödmaterial för ” Individuella studieplaner inom Vuxenutbildningen” samt 
”Kartläggning av eleven inom utbildning för svenska för invandrare”.) 
 
Allt arbete med den individuella studieplanen ska ske i samverkan med eleven och göras 
tillgänglig för kommunen. Förändringar i den individuella planen ska dokumenteras i 
Kommunens administrativa system. 
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11. F-komplettering  
För elever som har fått betyg F ska utbildningsanordnaren kunna erbjuda möjlighet till F-
komplettering inom 14 dagar efter betygsdatum.  

12. Betyg 
Utbildningsanordnaren ska registrera betyg senast två veckor efter kursslut i Lifecare, 
betygsdatum och slutdatum ska överensstämma.  

Betygskatalogen ska skrivas ut på arkivbeständigt papper och skrivas under av den/de 
behöriga betygssättande läraren/lärarna.  Betygskatalogen ska skickas till kommunen senast 
tio dagar efter kursslut.   

Skolenhetskod: 23595881 

Adress: 
Enhet för antagning och auktorisation, vuxenutbildning 
Värmdö Kommun  
Skärgårdsvägen 7  
134 81 Gustavsberg 

 

13. Betygsbeställning 

Elever ska vända sig till utbildningsanordnaren för beställning av samlat 
betygsdokument/utdrag ur betygskatalog. Elever ska vända sig till Värmdö kommun för 
beställning av slutbetyg/gymnasieexamen. 

Värmdö kommun är ansluten till Nationella betygsdatabasen (Beda) och överför 
examensbevis, slutbetyg samt andra digitala betygshandlingar regelbundet. 

14. Prövning 
Utbildningsanordnaren ska ansvara för att genomföra prövning av kurs. 
Utbildningsanordnaren ska kunna utföra prövningar på samtliga kurser som de har i sitt utbud 
minst 2 gånger per halvår och minst 5 gånger per år.   

Utbildningsanordnaren ansvarar för att elever som befinner sig i utbildning hos 
Utbildningsanordnaren löpande och kostnadsfritt erbjuds möjligheten att genomföra en 
prövning under kursens gång. 

Utbildningsanordnaren ska garantera att elever från Värmdö kommun som anmäler sig till ett 
prövningstillfälle ska beredas plats på detta tillfälle. Utbildningsanordnaren ansvarar för att 
informera om prövningar (anvisningar för genomförande och tider för prövning) på 
Utbildningsanordnarens webbplats. 

För elev som vill genomföra prövning gäller: 
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• Icke godkänt från kommunal vuxenutbildning – kostnadsfritt för eleven oavsett var 
prövningen genomförs. 

• Icke godkänt från andra skolformer – eleven betalar 500 SEK/betyg till 
Utbildningsanordnaren. 

• Godkända betyg oavsett skolform – eleven betalar 500 SEK/betyg till 
Utbildningsanordnaren. 

• Utbildningsanordnaren erhåller endast den ersättning som eleven betalar. 

 

Betygskataloger för prövningar, signerade och på arkivbeständigt papper, ska vara 
Kommunen tillhanda senast 10 arbetsdagar efter kursslut. Detta gäller även betygskataloger 
som är digitalt signerade. 
 
Utbildningsanordnaren ska erbjuda elever prövning i de kurser som finns i kursutbudet.  
Eleven anmäler sig direkt till utbildningsanordnaren. Det behövs inget godkännande från 
Värmdö kommun för att få genomföra prövning.  

Utbildningsanordnaren får ingen ersättning för prövningsbetyg.  

Utbildningsanordnaren ska registrera prövningsbetyget i Lifecare senast två veckor efter 
kursslut.  

Betygskatalogen ska skrivas ut på arkivbeständigt papper och skrivas under av den/de 
betygssättande läraren/lärarna.   
 
Betygskatalogen ska skickas till kommunen.   

Skolenhetskod: 23595881 

Adress: 
Enhet för antagning och auktorisation, vuxenutbildning 
Värmdö Kommun  
Skärgårdsvägen 7  
134 81 Gustavsberg 
 

15. Hälsointyg  
Vid behov av hälsointyg för eleven, betalas detta av utbildningsanordnaren, eller av 
arbetsgivaren, enligt förordningen, Förebyggande av infektionssjukdomar och 
vaccinationsskydd för vårdpersonal i Region Stockholm. 

16. Ersättning 
Ersättningen beslutas av kommunfullmäktige årligen och publiceras på kommunens hemsida.  
Priserna är exklusive 6% momskompensation. 
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17. Fakturering 
Fakturering sker månadsvis senast den 15:e varje månad. Fakturaunderlag, satta betyg, 
skickas tillsammans med faktura för scanning till Värmdö kommun. 

 
Adress 
Värmdö kommun 
Ref: DIAGON 
Leverantörsfakturaservice VK001 
Box 101 
134 22 Gustavsberg   

Ersättningen ska vara utbildningsanordnaren till handa senast 30 dagar efter fakturadatum. 

18. Byte av personal 
Utbildningsanordnaren ska gå igenom ovanstående anvisningar med ny personal. 

Uppdaterade utbudsfiler och kontaktuppgifter ska skickas två gånger per år, i mars respektive 
september. 

Utbildningsanordnaren ansvar för att anmäla ny personal som användare i Värmdö kommuns 
IT-stöd.  
 
Utbildningsanordnaren ska gå igenom den användardokumentation för Värmdö kommuns IT-
stöd som kommunen tillhandahåller nya användare i systemet.  

 
19. SFI inskrivning 
 
Eleven söker SFI via kommunens ansökningswebb via hemsidan.   
 
I samband med ansökan hos kommunen ska en kartläggning av elevens språkkompetens göras 
och en individuell studieplan upprättas i kommunens administrativa system. 
Eleven kan få hjälp med sin ansökan genom att kontakta Enheten för antagning och 
auktorisation på kommunen eller genom att ha kontakt med den valda skolan. All hjälp måste 
ske via hemsidan så att eleven får kvitto.  
Efter att webbansökan är gjord får eleven ett kvitto med relevant information. Testpedagogen 
söker fram eleverna i systemet. Testpedagogen/SYV på kommunen kontaktar eleven för att 
genomföra/säkerställa nivåbedömningen, säkerställa skolval, slutföra ansökan, boka Syv 
samtal, etc.  
Eleven får information av testpedagogen om hen beviljas starta samt alt. när och att skolan 
skickar kallelse för start.  
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Testpedagogen utgår ifrån information som finns i systemet för startdatum och som skolorna 
har angett.  
(Den individuella studieplanen är obligatorisk. Bestämmelser om den finns i skollagen 
(2010:800), i förordning (2011:1108) och i läroplanen (SKOLFS 2012:101). Se även 
Skolverkets stödmaterial för ” Individuella studieplaner inom Vuxenutbildningen” samt 
”Kartläggning av eleven inom utbildning för svenska för invandrare”.) 
 
I samband med kursstart ska utbildningsanordnaren ändra elevens status i systemet och 
introducera eleven i det arbetssätt som används av utbildningsanordnaren, erbjuda 
introduktion i studieteknik, samt göra en fördjupad kartläggning och bedömning av elevens 
förutsättningar och behov. Med denna kartläggning och bedömning som grund ska 
utbildningsanordnaren tillsammans med varje elev gå igenom och vid behov revidera den 
individuella studieplanen och återkoppla till kommunen, som förtydligar hur utbildningen och 
studierna ska planeras för att de individuella målen ska uppnås. 
 
Allt arbete med den individuella studieplanen ska ske i samverkan med eleven. Förändringar i 
den individuella planen ska dokumenteras i Kommunens administrativa system.  
Den individuella studieplanen ska vara målinriktad och utgå ifrån ett validerande 
förhållningssätt. I planen ska eventuellt behov av stöd som eleven har samt uppföljningen av 
detta, dokumenteras. Den individuella studieplanen är en offentlig handling vilket måste 
beaktas vid dokumentationen. Vid avbrott/studieuppehåll hänvisas eleven att göra en ny 
ansökan i kommunen. Vid kursbyte hänvisas eleven inte tillbaka till kommunen utan är det 
utbildningsanordnaren som informera kommunen om att eleven byter kurs alt. omplaceras.  
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