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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 640 tkr ur budgetmarginalen till barn- och
utbildningsnämnden för satsning på fler utbildningsplatser inom yrkesutbildning på Komvux
samt fler feriepraktikplatser för ungdomar år 2021.

Sammanfattning av ärendet
I och med rådande Coronapandemi har arbetslösheten ökat i samhället och för att minska
den görs flera statliga satsningar på arbetsmarknadsutbildning. Barn- och
utbildningsförvaltningen önskar tillfälligt förstärka kommunens yrkesutbildning inom
Komvux samt öka antalet feriepraktikplatser. För att kunna satsa på detta vill Barn- och
utbildningsförvaltningen ianspråkta medel om 640 tkr ur kommunstyrelsens
budgetmarginal.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Ianspråktagande av budgetmarginal – satsning på
arbetsmarknadsinsatser 2021-02-22.

Ärendet
Det barn- och utbildningsförvaltningen vill satsa på är yrkesutbildning inom Komvux och
feriepraktik, nedan beskrivs innebörden av satsningarna.
Yrkesutbildning inom Komvux: I och med pågående pandemin har fler blivit arbetslösa och
många har på grund av det sökt sig till Komvux för att komma tillbaka till arbetslivet. Staten
satsar stora resurser för att fler ska kunna läsa en yrkesutbildning under Coronapandemin.
Statsbidraget ska gå till att finansiera yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. För
att kommuner ska kunna ta del av statsbidragen behöver kommunen medfinansiera med 30
%, staten står för 70% av kostnaden. I dagsläget har Ekerö kommun en budget på 3,2 mkr att
köpa in yrkesutbildning för. Om Ekerö kommun ska kunna ta del av fullt statsbidrag om 5
mkr under 2021 behöver kommunen göra en extrasatsning på 540 tkr. Med hjälp av det
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extra bidraget kan uppskattningsvis ytterligare 40 - 50 personer gå en yrkesutbildning.
Antalet personer som bidraget kan täcka beror på vilken typ av utbildning det är samt om
utbildningen bedrivs på distans eller på plats.
Eftersom arbetslösheten ökar under pandemin finns det risk för att många kommer fastna i
arbetslöshet och utanförskap vilket kommer innebära en långvarig och stor kostnad för
kommunen. En kommunal vuxenutbildning har en nyckelroll i uppdraget att stärka landets
kompetensförsörjning och integration. Komvux är den aktör som idag ger yrkesutbildningar
som matchar regionens bristyrken. För att inte behovet av kompetensförsörjning ska
innebära en alltför stor påfrestning för kommunernas budget för vuxenutbildning så går
staten in med statsbidrag.
Feriepraktik: Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det under år 2021 är extra
viktigt att erbjuda fler feriepraktikplatser till ungdomar genom kommunen, då det kommer
vara hårdare konkurrens bland arbetssökande till de reguljära jobben. Många arbetsgivare
kommer ha svårt att anställa på grund av pandemin.
I år finns det 20 platser till entreprenörsutbildningen där ungdomarna får möjlighet att starta
ett företag som sommarjobb. De ges utbildning, ett startkapital och en personlig handledare
som dagligen ger råd och stöd. Barn- och utbildningsförvaltningen vill utöka med ytterligare
13 stycken platser till entreprenörsutbildningen. För att kunna finansiera de extra platserna
behövs 100 tkr.
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