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Information om vuxenutbildningens utbud och 
dimensionering av utbildningsplatser utifrån olika 
behov och ekonomiska ramar  
Förslag till beslut 

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

att lägga informationen till handlingarna.  

 
Ärendet 
Under de senaste åren har de flesta behöriga sökande till vuxenutbildning i Uppsala 
antagits. Nya ekonomiska förutsättningar i och med nya avtal med skärpta 
kvalitetskrav kan få till följd att färre utbildningsplatser kan erbjudas inom 
vuxenutbildningen och urval vid antagning kan komma att ske.  

Skrivelse från förvaltningen i ärendet bifogas. 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen  

 

Lena Winterbom   
Direktör 

  

 

Datum: Diarienummer: 
2019-10-10 AMN-2019-0330 

Arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Handläggare:  Niklas Runhagen, Eva Hellstrand 
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Information om vuxenutbildningens utbud 
och dimensionering av utbildningsplatser 
utifrån olika behov och ekonomiska ramar  

Bakgrund 

Under de senaste åren har de flesta behöriga sökande till vuxenutbildning i Uppsala 
antagits. Nya ekonomiska förutsättningar i och med nya avtal med skärpta 
kvalitetskrav kan få till följd att färre utbildningsplatser kan erbjudas inom 
vuxenutbildningen och urval vid antagning kan komma att ske.  

För samtliga sökande till vuxenutbildning gäller att individen måste vara behörig att 
delta i utbildningen enligt skollagen samt förordningen om vuxenutbildning för att 
antagning ska göras. 

Inom vuxenutbildningen görs inget urval när det gäller grundläggande vuxenutbildning 
och utbildning i svenska för invandrare (sfi) eftersom alla har rätt att läsa dessa 
utbildningar. För individer som läser på gymnasial nivå för grundläggande eller särskild 
behörighet/särskilda kunskaper mot högskola eller yrkeshögskola görs heller inget 
urval utan det finns en rättighet att läsa in sådan behörighet enligt skollagen. 

Förvaltningens arbete med utbud och dimensionering 

Förvaltningen arbetar systematiskt med att planera och dimensionera utbudet inom 
vuxenutbildningen i Uppsala. Med utgångspunkt från arbetsmarknadens efterfrågan 
bestäms såväl utbud som antalet utbildningsplatser. Samverkan sker med 
Arbetsförmedlingen och med RESAM (samverkansforum med kommuner i regionen). 
De upphandlade utbildningsanordnarna som erbjuder yrkesutbildningar ska inte bara 
ta fram utbildningar i nära samarbete med arbetslivet utan också ha en bild av hur 
stort behovet av utbildningsplatser är. En upprättad samverkan finns också med 
gymnasieskolan gällande elever, främst på sfi-nivå, där behov finns av vidare 
utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. 

De nya avtalen för upphandlad utbildning inom yrkespaket och sfi innebär en kost-
nadsuppräkning, vilket förväntas innebära att vuxenutbildningens dimensionering 
under 2020 påverkas. Utbudet och dimensioneringen av utbildningsplatser för helåret 
2020 kommer att fastställas under november 2019 med möjlighet till löpande 
revideringar vid behov för att nå budget i balans.  
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En effekt som förvaltningen kan förutse är att elever med lång utbildningsbakgrund 
inte antas i samma omfattning som tidigare. Det kan t ex gälla elever som redan har 
slutbetyg från treårigt gymnasium eller en universitetsutbildning.  

 

Ulrika Grönqvist 

Vuxenutbildningschef 
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