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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76  Dnr BUN 2020/00508  1 
Vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 
gällande att öka tillgängligheten till yrkesutbildningar samt 
genomströmning i dessa 

Sammanfattning 
Vuxenutbildningen har ansökt om medel i syfte att få fler elever behöriga till 
yrkesutbildningar och att ge mer stöd till de som är antagna på yrkesutbildningar, vilket 
kommer leda till ökad genomströmning i utbildningarna. I dagsläget är det många 
obehöriga som söker till yrkesutbildningar. Fokus i insatsen kommer vara att göra 
elever behöriga till utbildningar. 
 
Ansökan gäller tre tjänster inom stöd, matematik och digitalisering och det bedöms 
kunna ge stöd till ca 180 elever. Kostnaden för genomförandet är 1 575 000 kr, baserat 
på tre heltidstjänster från april till och med december 2020. Den största möjliga nyttan 
under året beräknades till 15 573 240 kr, baserat på att 180 elever kommer att hamna i 
försörjningsstöd istället för arbete.  
 
Hela ansökan bifogas i detta dokument som bilaga.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20.      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att skicka Vuxenutbildningens ansöka till effektiviseringsfonden 2020 gällande att öka 
tillgängligheten till yrkesutbildningar samt genomströmning i dessa.     
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Handläggare 

Verksamhetschef Ulf Larsson 

Telefon 0522-697521 
ulf.larsson@uddevalla.se 

 

Vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 

gällande att öka tillgängligheten till yrkesutbildningar samt 

genomströmning i dessa  

Sammanfattning 

Vuxenutbildningen har ansökt om medel i syfte att få fler elever behöriga till 

yrkesutbildningar och att ge mer stöd till de som är antagna på yrkesutbildningar, vilket 

kommer leda till ökad genomströmning i utbildningarna. I dagsläget är det många 

obehöriga som söker till yrkesutbildningar. Fokus i insatsen kommer vara att göra 

elever behöriga till utbildningar. 

 

Ansökan gäller tre tjänster inom stöd, matematik och digitalisering och det bedöms 

kunna ge stöd till ca 180 elever. Kostnaden för genomförandet är 1 575 000 kr, baserat 

på tre heltidstjänster från april till och med december 2020. Den största möjliga nyttan 

under året beräknades till 15 573 240  kr, baserat på att 180 elever kommer att hamna i 

försörjningsstöd istället för arbete.  

 

Hela ansökan bifogas i detta dokument som bilaga.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att skicka Vuxenutbildningens ansöka till effektiviseringsfonden 2020 gällande att öka 

tillgängligheten till yrkesutbildningar samt genomströmning i dessa.     

Ärendebeskrivning 

Ansökan till effektiviseringsfond 2020 - vuxenutbildningen 

Beskrivning och syfte 

Vuxenutbildningen ansöker om medel för att öka tillgängligheten till yrkesutbildningar 

samt genomströmning i dessa. Syftet är att fler elever ska bli behöriga till 

yrkesutbildningar och att de elever som redan är antagna på yrkesutbildningar ska få 

mer stöd. Ett tredje syfte med insatsen är att öka den digitala kompetensen hos elever, 

vilket även kommer gynna genomströmningen.  
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Stöd 

Många elever på vuxenutbildningen har ett stort behov att stödinsatser för att klara 

utbildningen, men för vissa räcker inte detta. Vuxenutbildningen har varken elevhälsa 

eller skyldighet att erbjuda särskilt stöd, vilket kanske hade gynnat elever med psykisk 

ohälsa, tidigare skolmisslyckanden eller andra svårigheter i livet. Samtidigt vittnar 

rektorer och lärare om att många elever är ”svagare” i ett studiesammanhang; det kan 

vara en obefintlig studieteknik, ovana att läsa, låg digital kompetens med mer. En orsak 

till det tros vara att under den högkonjunktur som varit har de flesta kunnat få jobb. När 

ekonomin nu mattas av söker personer sig till studier.  

 

Studiecentrum på vuxenutbildningen är en studieplats där alla elever är välkomna, 

datorer finns att låna och lärare är tillgängliga. Två lärare utgår från Studiecentrum och 

andra lärare är tillgängliga vissa tider i veckan. Då många elever utnyttjar 

Studiecentrum ses behov att ytterligare stödresurser. När elever utnyttjar erbjudet stöd 

ökar möjligheten för ett godkänt betyg och risken för avbrott minskar. Det innebär att de 

lärarresurser som läggs på yrkesutbildningarna blir mer effektiva i förhållande till 

elevresultat. Elever som kan tillgodogöra sig utbildningen har goda chanser till arbete 

vilket är positivt både för eleverna och för den lokala kompetensförsörjningen. 

Bedömningen är att en person kan ge stöd till ca 25 elever. 

 

Matematik 

Matematik är en nödvändighet i de flesta yrken och även i yrkesutbildningar. För att 

kunna tillgodogöra sig en yrkesutbildning behöver eleverna viss kunskap inom 

matematik. Det skulle till exempel inte fungera inom vårdyrket om man ger fel dos vid 

medicinering. Vuxenutbildningen har många elever med svenska som andraspråk och 

för den gruppen är matematik extra svårt på grund av de många termer inom ämnet. 

Matematik på grundläggande nivå planeras att ge tillsammans med språkstöd, i syfte att 

göra fler elever behöriga till yrkesutbildningar. Bedömningen är att en person kan ge 

stöd inom matematik till ca 100 elever. 

 

Digitalisering 

I läroplanen för vuxenutbildning står det att alla elever ska kunna utveckla sin digitala 

kompetens, samtidigt har många elever på vuxenutbildningen ytterst låg digital 

kompetens. En viss nivå av sådan kompetens är helt nödvändig både i arbetslivet och 

för att klara utbildningen. Mycket lektionstid läggs på att hjälpa elever att logga in i och 

använda system. Om eleverna får stöd inom digitalisering tidigt i utbildningen kommer 

både lärare och elev få mer tid till ämnesundervisningen, vilket kan bidra till en 

snabbare genomströmning. Bedömningen är att en person kan ge stöd till ca 70 elever. 

 

Kvalitativa effekter 

 Högre effektivitet gällande kopplingen mellan lärarresurser och elevresultat 

o Färre avbrott 

o Högre måluppfyllelse 
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o Elever klarar kurs fortare, och blir tidigare behöriga till yrkesutbildning 

 Färre i försörjningsstöd, fler till jobb 

 Minska segregation och utanförskap genom att fler kommer in på 

arbetsmarknaden 

 Höja utbildningsnivån i Uddevalla och Fyrbodal 

 Tillgodose företags arbetskraftsbehov lokalt och regionalt, främja tillväxt 

 

Tidplan 

Vid beviljad ansökan annonseras tjänster direkt. 

 

Kostnader för genomförande 

En tjänst för stöd, 700 000 kr på helår 

En tjänst för matematikstöd, 700 000 kr på helår 

En tjänst för digitalisering, 700 000 kr på helår 

2 100 000 kr helår = 1 575 000 kr för de tre tjänsterna april – december 2020 

 

Nyttokalkyl 

Utanförskap och socioekonomiska strategier 

Personer med kort tidigare utbildning har ofta ökad risk för att hamna i utanförskap. 

Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, nationalekonomer, konstaterar i en rapport att en 

ungdom som hamnar i utanförskap kostar samhället 10-15 miljoner. De kallar det 

investeringseffekten – om insatser för att förhindra utanförskap i individens unga ålder 

uteblir, förlorar samhället genom direkta och indirekta välfärdskostnader, 

försörjningskostnader, uteblivna skatter samt produktionsförluster. Vidare menar de att 

dessa effekter ofta är osynliga genom ettåriga budgetsystem. 

 

Det beskrivs i rapporten ”Helhetssyn och långsiktighet - strategier baserade på 

socioekonomiskt tänkande” av Ingvar Nilsson att Södertälje kommun haft stora problem 

med det ekonomiska biståndet som ökat under flera år, och frågan var om kommunen 

skulle spara eller investera sig ur krisen. Det gjordes en kartläggning av personerna med 

ekonomiskt bistånd vilket visade att den stora majoriteten bestod av långtidsarbetslösa. I 

kommunen togs beslutet att genom investering med 13 miljoner per år i tre år, nästan 40 

miljoner totalt, rikta kraftfulla insatser mot gruppen. För varje individ som tog del av 

insatsen uppgick samhällsvinsten (uteblivna kostnader) till ca 10 miljoner – vilket 

betyder att det skulle räckt med att fyra av de hundratals klienter som fanns i Södertälje 

gick till arbete för att investeringen skulle vara lönsam. Dessutom är de 

socioekonomiska kostnaderna per individ inte statiska – de tenderar att öka med tiden 

eftersom bland annat produktionsvärdet skulle öka med tiden om individen var i arbete.  
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Figur 1. Från rapporten ”Helhetssyn och långsiktighet - strategier baserade på 

socioekonomiskt tänkande” av Ingvar Nilsson.  

 

 
Figur 2.  Från rapporten ”Utanförskapets pris” av Ingvar Nilsson. 

 

Där går inte att säga en summa för utanförskap då allas situation är olika.  En lågt 

räknad kostnad, baserad på bland andra Ingvar Nilssons rapporter, är 100 000 kr per år 

och person. Även den summan ökar över tid, se figur 1 ovan. 

 

Bedömningen är att ca 180 elever får stöd om ansökan beviljas. Utan stöd kommer vissa 

av eleverna antagligen inte nå behörighet till yrkesutbildning, för andra elever som hade 

klarat det ändå kommer det gå snabbare. Samtidigt har antalet bidragshushåll för de som 

kommer ur etablering (3-4 år efter) ökat till i genomsnitt 102 st/månad, att jämföra med 

72 st 2018, och en tredjedel av de som erhåller ekonomiskt bistånd, står mycket långt 

från arbetsmarknaden.  
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7939 kr var kostnaden per hushåll och månad i Uddevalla september 2019, enligt 

Socialstyrelsens statistikdatabas, det vill säga 95 268 kr per hushåll och år. 

 

180 elever som går till arbete istället för försörjningsstöd 

Kostnad för insatsen: 1 575 000 kr 

Utebliven kostnad för försörjningsstöd:  95 268 kr * 180 = 17 148 240  kr 

Totalt möjlig nytta under ett år: 17 148 240 – 1 575 000 = 15 573 240 kr 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos   Ulf Larsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef 

vuxenutbildningen 

 

Skickas till 

Kommunledningskontoret  



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77  Dnr BUN 2020/00504  2 
Vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 
gällande att utöka gymnasiala allmänna kurser samt 
yrkesförare godstransport  

Sammanfattning 
Vuxenutbildningen ansöker om medel ur effektiviseringsfonden i syfte att möta 
konsekvenser av Corona, för att erbjuda utbildning och omställning för personer som 
blir arbetslösa. Regeringen presenterade 15 april 2020 risk för en arbetslöshet på 13,5% 
under 2020. Samtidigt har regeringen gjort stora satsningar på utbildning för vuxna, 
bland annat tas kravet på medfinansiering i yrkesvux bort under 2020 och yrkes-
högskola och högskola får kraftigt utökade platser. En satsning på vuxenutbildningen 
skulle överensstämma med regeringens intention. 
 
Medlem ämnas användas till gymnasiala allmänna kurser, för att personer ska kunna få 
grundläggande och särskild behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det planeras 
även ytterligare en omgång av yrkesförare godstransport, då bristen är på förare är 
mycket stor, och yrket är en viktig del i samhället.  
 
Vuxenutbildningen ansöker om 4 miljoner kr för genomförandet av åtgärderna. 
 
Hela ansökan bifogas i detta dokument som bilaga.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20.      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att skicka vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 gällande att 
utöka gymnasiala allmänna kurser samt yrkesförare godstransport      
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Handläggare 

Verksamhetschef Ulf Larsson 

Telefon 0522-697521 
E.post ulf.larsson@uddevalla.se 

 

Vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 

gällande att utöka gymnasiala allmänna kurser samt 

yrkesförare godstransport 

Sammanfattning 

Vuxenutbildningen ansöker om medel ur effektiviseringsfonden i syfte att möta 

konsekvenser av Corona, för att erbjuda utbildning och omställning för personer som 

blir arbetslösa. Regeringen presenterade 15 april 2020 risk för en arbetslöshet på 13,5% 

under 2020. Samtidigt har regeringen gjort stora satsningar på utbildning för vuxna, 

bland annat tas kravet på medfinansiering i yrkesvux bort under 2020 och yrkes-

högskola och högskola får kraftigt utökade platser. En satsning på vuxenutbildningen 

skulle överensstämma med regeringens intention. 

 

Medlem ämnas användas till gymnasiala allmänna kurser, för att personer ska kunna få 

grundläggande och särskild behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det planeras 

även ytterligare en omgång av yrkesförare godstransport, då bristen är på förare är 

mycket stor, och yrket är en viktig del i samhället.  

 

Vuxenutbildningen ansöker om 4 miljoner kr för genomförandet av åtgärderna. 

 

Hela ansökan bifogas i detta dokument som bilaga.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att skicka vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 gällande att 

utöka gymnasiala allmänna kurser samt yrkesförare godstransport      

Ärendebeskrivning 

Ansökan till effektiviseringsfond 2020 - vuxenutbildningen 

 

Beskrivning och syfte 

Vuxenutbildningen ansöker om 4 miljoner kr för att utöka gymnasiala allmänna kurser 

samt yrkesförare godstransport. Utökningen planeras på grund av rådande läge med 

Corona, många korttidspermitteras eller blir arbetslösa, och effekterna kommer att bli 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(5) 

2020-04-20 Dnr BUN 2020/00504 

  

 

 

 

långvariga. Regeringen presenterade 15 april 2020 en risk för arbetslöshet på 13,5% 

under 2020 som kan ligga kvar på samma nivå även under 2021. Jämfört med april 

2019 då arbetslösheten låg på 6,4%, kan arbetslösheten 2020 bli mer än fördubblad.  

 

Regeringen har under mars och april månad aviserat stora satsningar på utbildning för 

vuxna. För 2020 tas medfinansieringskravet helt bort för regionalt yrkesvux, vilket 

betyder att staten finansierar 100% av alla årsstudieplatser istället för 50%. Satsningen 

planeras även 2021, dock i mindre skala. Övriga satsningar på utbildningsväsendet är 

utbildning vid högskolan motsvarande 9 300 fler platser 2020 och 6 600 platser 2021, 

sommarkurser på högskolan, permanent utbyggnad av högskolan motsvarande 1300 

platser 2020 och 2600 platser 2021 och 5000 fler platser på redan beslutande utbildning 

inom yrkeshögskolan. Syftet med regeringens satsningar är att ge människor goda 

möjligheter att vidareutbilda sig och att utbilda sig för att byta bransch, så att de är 

bättre rustade när konjunkturen vänder.  

 

Många saknar grundläggande och särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola, 

vilket för dem innebär att ta de inte kan ta del av de kraftigt utökade platser på högskola 

och yrkeshögskola. Det har redan inkommit över 100 ansökningar till höstens allmänna 

gymnasiala kurser och många fler väntas. 

Följande gymnasiala allmänna kurser planeras att utökas för att möta behovet: 

 Matematik 1-4 med olika upplägg – dag, kväll, distans  

 Samhällskunskap 1 kväll 

 Kemi, Fysik och Biologi 2 

 Företagsekonomi 1 

 Redovisning 1 

 Näthandel 1 

 Näthandel 2 

 Programmering 1  

 Utöka orienteringskurs inför engelska  

 

Yrkesförarutbildningen godstransport kommer att starta ytterligare en omgång 1 juni. 

Utökningen ses som nödvändig då transporter måste fungera i samhället, och det råder 

mycket stor brist på förare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddelade 

13 april 2020 att det råder brist på förare, och det rör transporter som bland annat 

färskvarutransporter och sjukvårdstransporter.  

Effekter av yrkesutbildning: 

 Fler i jobb/färre arbetslösa, blir skattebetalare, får ett ökat produktionsvärde 

 Människor går från försörjningsstöd till egenförsörjning 

 Minskad segregation och utanförskap genom att fler kommer in på 

arbetsmarknaden 

 Höjd utbildningsnivån i Uddevalla och Fyrbodal 
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 Tillgodose företags arbetskraftsbehov lokalt och regionalt, främja tillväxt 

 Om en person i ett hushåll studerat och fått jobb, bidrar det ofta det att fler i 

hushållet börjar studera eller arbeta, gäller även barn som har föräldrar som 

jobbar 

 När personen fått utbildning och arbete fås många mereffekter – aktiviteten är 

aldrig ”onödig” även om personen skulle byta jobb eller studera något annat 

längre fram. Med en gymnasieutbildning ökar chanserna både för att komma in 

på arbetsmarknaden och vara kvar där, det vill säga sårbarheten för att 

arbetslöshet minskar. 
1
 

De gymnasiala allmänna kurserna kommer innebära minst 180 nya utbildningsplatser 

och yrkesförarutbildningen 15, alltså minst 195 platser totalt.  

 

Tidplan 

De gymnasiala allmänna kurserna kommer att starta i augusti och avslutas i december. 

Yrkesförarutbildningen godstransport startar 1 juni och pågår till och med februari 

2021. 

 

Kostnader för genomförande 

4 miljoner kr. 

 

Driftskalkyl 

Kostnaden för försörjningsstöd i september 2019 var enligt Socialstyrelsens 

statistikdatabas 7 939 kr per hushåll och månad i Uddevalla, och 775 hushåll
2
. Fler och 

fler hamnar i försörjningsstöd och kostnaden per hushåll ökar över tid. I september 

månad var kostnaden per invånare 109 kr i Uddevalla och 93 kr i riket. 

 

Framtida kostnad: 195 hushåll x 7939 kr/hushåll = 1 548 105 kr/månad = 18 577 

260/år 
 

Den beräknade effekten är baserad på att 195 personer som är i/skulle gått till 

försörjningsstöd istället går ut i arbete. I beräkningen är hänsyn inte tagen till att 

kostnaderna för försörjningsstöd årligen ökar. 

 

Nyttokalkyl 

18 577 260 kr i minskade kostnader första året – 4 000 000 kr för genomförandet + 

1 125 000 kr i statsbidrag yrkesvux = 15 702 260 kr i nytta första året. Därefter kommer 

nyttan öka varje år. 

 

Utanförskap och socioekonomiska strategier 

                                                      
1
 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/utbildning-nyckeln-till-arbetet.html 

2
 https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ekb_manad/resultat.aspx 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/utbildning-nyckeln-till-arbetet.html
https://sdb.socialstyrelsen.se/if_ekb_manad/resultat.aspx
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Personer med kort tidigare utbildning har ofta ökad risk för att hamna i utanförskap. 

Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, nationalekonomer, konstaterar i en rapport att en 

ungdom som hamnar i utanförskap kostar samhället 10-15 miljoner. De kallar det 

investeringseffekten – om insatser för att förhindra utanförskap i individens unga ålder 

uteblir, förlorar samhället genom direkta och indirekta välfärdskostnader, 

försörjningskostnader, uteblivna skatter samt produktionsförluster. Vidare menar de att 

dessa effekter ofta är osynliga genom ettåriga budgetsystem. 

 

Det beskrivs i rapporten ”Helhetssyn och långsiktighet - strategier baserade på 

socioekonomiskt tänkande” av Ingvar Nilsson att Södertälje kommun haft stora problem 

med det ekonomiska biståndet som ökat under flera år, och frågan var om kommunen 

skulle spara eller investera sig ur krisen. Det gjordes en kartläggning av personerna med 

ekonomiskt bistånd vilket visade att den stora majoriteten bestod av långtidsarbetslösa. I 

kommunen togs beslutet att genom investering med 13 miljoner per år i tre år, nästan 40 

miljoner totalt, rikta kraftfulla insatser mot gruppen. För varje individ som tog del av 

insatsen uppgick samhällsvinsten (uteblivna kostnader) till ca 10 miljoner – vilket 

betyder att det skulle räckt med att fyra av de hundratals klienter som fanns i Södertälje 

gick till arbete för att investeringen skulle vara lönsam. Dessutom är de socio-

ekonomiska kostnaderna per individ inte statiska – de tenderar att öka med tiden 

eftersom bland annat produktionsvärdet skulle öka med tiden om individen var i arbete.  

 

  

Figur 1. Från rapporten ”Helhetssyn och långsiktighet - strategier baserade på 

socioekonomiskt tänkande” av Ingvar Nilsson.  
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Figur 2.  Från rapporten ”Utanförskapets pris” av Ingvar Nilsson. 

 

Där går inte att säga en summa för utanförskap då allas situation är olika.  En lågt 

räknad kostnad, baserad på bland andra Ingvar Nilssons rapporter, är 100 000 kr per år 

och person. Även den summan ökar över tid, se figur 1 ovan. 

 

Sammanfattning – nyttan med insatsen på 5 år 

Första året är nyttan: 15 702 260 kr  

Följande år är nyttan: 18 577 260 kr/år * 4 = 74 309 040  

Total nytta på fem år: 90 011 300 kr 
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