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Lokalbehov vuxenutbildning  
 
Beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Ärendet 
Den kommunala vuxenutbildningen innefattar vuxenutbildning på gymnasial nivå, 
grundläggande nivå, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Cirka 9 000 
elever läser på vuxenutbildning under ett år. Arbetsmarknadsnämnden tog över det totala 
ansvaret för vuxenutbildning 1 januari 2017. Arbete pågår med att inventera behov av lokaler.  
Vuxenutbildningen har endast utretts övergripande i denna planering. Behovet av lokaler 
varierar över tid, men arbetsmarknadsnämnden ser totalt ett stort ökat behov av lokaler under 
de närmaste åren.  
- Volymer inom vuxenutbildning är nära relaterat till arbetsmarknadsläget och politiska beslut 
på både statlig och kommunal nivå. Exempelvis är det fler som söker vuxenutbildning då 
arbetslöshet är hög och det är ofta fler politiska insatser då. Volymer är svåra att förutsäga då 
den varierar kraftigt mellan och under år utifrån statliga riktade satsningar. Antagning sker 
löpande under året, i Uppsala var tredje vecka.  
 
- Volymer inom svenska för invandrare har under flera år ökat kraftigt och förväntas fortsätta 
göra så. Ökningen beror framförallt på det ökade flyktingmottagandet. Cirka 30 procent av 
sfi-eleverna tillhör den kategorin idag, mot cirka 15-20 procent tidigare.  
 
Antal sfi-elever och elever från SPRINT förväntas fortsätta öka de kommande åren. Det 
innebär högre behov av platser inom sfi, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial 
vuxenutbildning. Exakt ökning är svår att prognostisera, beror exempelvis på 
handläggningstider på migrationsverket och tolkningar av asyllagtext. Sannolikt kommer 
gruppen att behöva specifika insatser för att få en starkare ställning på arbetsmarknad. Flera 
riktade insatser diskuteras redan på nationell nivå, men är inte beslutade än.  
Samma ökning ses över hela landet.  
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- Lokalerna som egen regin har tillgång till idag räcker inte till för dagens behov. Det är svårt 
att ta emot elever och det är fler elever per klassrum än vad som är optimalt. Samtidigt har 
politiken en tydlig målbild där egen regin ska erbjuda mer utbildning, fler kurser och mer 
lärarledd undervisningstid.  
 
- Behovet av platser i kommunal regi måste anpassa löpande utifrån elevvolymer och vilken 
kategori elever som söker till utbildningen. Det finns flera utförare, egen regin och tre externa 
utförare. Den politiska viljan är att vuxenutbildningen ska ha förändringskraft att möta, parera 
och utnyttja resurser i tid, i tillräcklig omfattning. Egen regin ska kunna möta statliga och 
kommunala satsningar snabbt.  
 
Kontaktpersoner:  
Lotta Königsson, vuxenutbildningschef AMF, lotta.konigsson@uppsala.se 
Peder Jacobsson, controller AMF, peder.jacobsson@uppsala.se 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör  

mailto:lotta.konigsson@uppsala.se
mailto:peder.jacobsson@uppsala.se

	Lokalbehov vuxenutbildning

