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Ärendebeskrivning Risk- och konsekvensanalys - utbildning på
yrkesintroduktion
Barn- och ungdomsnämnden har 2019-02-26 gett Barn- och ungdomskontoret i
uppdrag att genomföra besparingar för att nå en budget i balans senast år 2020.
Kostnaderna för interkommunal ersättning (IKE) till externa huvudmän som på
kommunens uppdrag tillhandahåller gymnasial utbildning för ungdomar som är
folkbokförda i Hylte kommun har ökat. En av anledningarna till att kostnaderna för IKE
ökar är att huvudmän i andra kommuner/fristående huvudmän i högre grad än tidigare
tar emot elever till sina yrkesintroduktionsutbildningar, trots att de inte är behöriga till
gymnasiet. Kostnaderna för dessa utbildningar bestäms av huvudmännen själva.
Kostnaden för yrkesintroduktion är i genomsnitt 133.844 kr per elev och år. Kostnaden
för kommunens egna introduktionsprogram är 83.500 kr/ elev och år (2019 års pris).
Nedan föreslagna åtgärder påverkar inte elevens möjlighet att söka och bli antagen till
nationella program som kommunen har samverkansavtal med.
Förslag på åtgärder
-

För att minska kostnaderna för yrkesintroduktion föreslås att:
nämnden beslutar att kostnaden för elever på yrkesintroduktion normalt får
uppgå till det belopp som motsvarar kostnaden för att ha eleven inskriven på
kommunens egna introduktionsprogram.

-

Vidare föreslås att nämnden beslutar om:
riktlinjer för att IKE ska lämnas för utbildning på yrkesintroduktion i annan
kommun/med annan huvudman.
Riktlinjer föreslås vara att en elev ska ha;
- minst godkänt i två av tre ämnen: Matematik, Svenska/Svenska som andraspråk eller
Engelska
- förutsättningar att kunna uppnå IMV, tidigare IMPRO (Lägst E i Matematik,
Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska samt minst 3 eller 4 övriga ämnen
beroende på nationellt program)inom ett år.
- Att elevens syfte med utbildningen är att bli anställningsbar

-

En annan kostnadseffektiv åtgärd för att minska IKE-kostnaden, är att göra det möjligt
för eleverna att läsa yrkesintroduktion mot Barn- och Fritidsprogrammet och Vård- och
omsorgsprogrammet inom ramen för vår egen verksamhet, tillsammans med
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vuxenutbildningen. Detta skulle innebära att man ökar progressionen för fler elever,
som kan läsa gymnasiala kurser mot yrkesprogrammen för att stärka sin kompetens
och sin anställningsbarhet, men det skulle också innebära att åtgärden är
kostnadsneutralt, då den föreslagna kostnaden skulle uppgå till den samma som för
befintliga introduktionsprogram i Hylte kommun.

Som anges ovan är den genomsnittliga kostnaden för IKE rörande
yrkesintroduktion 133.844 kr / elev och år (2019 års pris).
Nämnden föreslås därför besluta att:
gymnasieskolan till läsåret 19/20 inför yrkesintroduktion mot Barn- och
Fritid och Vård- och omsorg.
Riskbedömning
Om Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att kostnaden för elever på
yrkesintroduktion normalt får uppgå till det belopp som motsvarar kostnaden för att ha
eleven inskriven på kommunens egna introduktionsprogram kommer IKE-kostnaderna
för yrkesintroduktion att minska. Fler elever kommer att hänvisas till kommunens egna
introduktionsprogram, varför nämndens totala kostnader för IKE minskar.
Kostnadsminskningen för 2019 uppskattas till 500 000 kr (Inkl. restriktiva
bedömningar vid antagningen 2018).
Om Barn- och ungdomsnämnden beslutar om riktlinjer för IKE vid yrkesintroduktion
kommer IKE-kostnaderna för yrkesintroduktion att minska. Fler elever kommer att
hänvisas till kommunens egna introduktionsprogram för att läsa upp sin behörighet,
vilket innebär en lägre kostnad, varför nämndens totala kostnader för IKE minskar.
Kostnadsminskningen för beräknas till mellan 40.000-120.000 kr / elev och år (2019
års pris)
Om Barn- och ungdomsnämnden beslutar att införa yrkesintroduktion mot Barn- och
Fritid och Vård- och omsorg inom den egna verksamheten med start läsåret 19/20
kommer IKE-kostnaderna för yrkesintroduktion att minska. Fler elever kommer att
hänvisas till kommunens egna introduktionsprogram, vilket innebär en lägre kostnad,
varför nämndens totala kostnader för IKE minskar. Kostnadsminskning för 2019
beräknas till 480.000 kr för 2019
I det fall Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte begränsa det belopp som lämnas
för utbildning på yrkesintroduktion kommer kostnaderna för IKE att vara oförändrade,
alternativt fortsätta att öka beroende på vilket pris den enskilde huvudmannen sätter för
utbildningen.
I det fall Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte införa riktlinjer för att IKE ska
lämnas för utbildning på yrkesintroduktion, kommer kostnaderna för IKE att vara
oförändrade, alternativt fortsätta att öka, då det är fler elever än tidigare som väljer att
söka sig till yrkesinriktade introduktionsprogram, samt att kommunens kostnader är
beroende av vilket pris den enskilde huvudmannen sätter för utbildningen.
I det fall Barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte införa yrkesintroduktion mot
Barn- och Fritid och Vård- och omsorg inom den egna verksamheten till läsåret 19/20
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kommer de elever som har intresse av dessa inriktningar fortsatt att söka sig till andra
huvudmän med högre kostnader.
Ekonomi
Genom att vidta ovanstående åtgärder kan nämnden spara kostnader för IKE, samtidigt
som man levererar alternativ som möjliggör för eleverna att bli behöriga till nationella
program.
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