Utredning enligt nämndinitiativ 210920
Inledning
Kultur- och folkhälsokontoret har fått i uppdrag av kultur- och folkhälsonämnden att utreda
kostnader för SFI per elev samt elevers fullföljande av sina studier på SFI.
Bakgrund
2021-09-20 fick kultur- och folkhälsonämnden ett nämndinitiativ att utreda följande:
-

Hur mycket kostar en elev som studerar SFI? Svaren får gärna innefatta svar baserat
på personen studievana, dvs olika nivåer inom SFI.

-

Vad kostar en elev som måste studera på Kompetenscentrum/vuxenutbildningen för
att lära sig läsa, skriva och räkna för att sedan klara SFI?

-

Hur många elever är det som inte fullföljer/klarar sin utbildning i SFI?

-

Av de elever som inte fullföljer eller klarar utbildningen, vad beror det på?

Metod
Utredningen kommer att ta hänsyn till historiska data och också jämförelser med innevarande
samt tidigare år. Det underlag som inhämtas kommer från verksamhetssystemet Extens.

Resultat
-

Hur mycket kostar en elev som studerar SFI? Svaren får gärna innefatta svar
baserat på personen studievana, dvs olika nivåer inom SFI.

I den beslutade budgeten för innevarande år (2021) har verksamheten svenska för invandrare
blivit tilldelade 4 517 tkr. I budgeten ingår förutom personalkostnader också kostnader för
lokal och dylikt.
Antalet elever som under 2021 varit inskrivna uppgår totalt till 292 elever. Denna siffra
inkluderar även elever som avbrutit sin kurs.
Detta innebär att kostnaden per elev beräknas uppgå till i snitt 15 469 kr per elev. Om man ser
till den poängproduktion som varit under året, uppgår antalet poäng inom SFI till 139 000.
Då skulle poängpriset uppgå till 32 kr per poäng, med ett genomsnitt på 15 232 kr per elev,
om man räknar om antalet producerade poäng dividerat med antalet elever.

-

Vad kostar en elev som måste studera på Kompetenscentrum/vuxenutbildningen
för att lära sig läsa, skriva och räkna för att sedan klara SFI?

För elever som ska lära sig att läsa och skriva ingår dessa elever i den övergripande gruppen
för SFI.
Det innebär att en elev som ska lära sig att läsa och skriva kostar i snitt 15 469 kr per elev.
För elever som ska lära sig att räkna, vilket motsvarar matematik nationell delkurs 1, beräknas
kostnaden utifrån budgeten för grundläggande vuxenutbildning.
Budgeten för grundläggande vuxenutbildning för år 2021 är 5 784 tkr. Antalet elever totalt på
grundläggande vuxenutbildning under 2021 har varit 272 stycken. Detta inkluderar även
elever som avbrutit sin kurs. Kostnaden för en enskild elev som läst grundläggande
vuxenutbildning motsvarar därför 21 264 kr.
Om man ser till poängproduktionen, så uppgår denna till 43 300 poäng för samtliga elever på
grundläggande vuxenutbildning. Poängpriset blir därför 133 kr per poäng. Antalet poäng
dividerat med antalet elever blir 159 poäng/elev, vilket motsvarar 21 147 kr/elev.

-

Hur många elever är det som inte fullföljer/klarar sin utbildning i SFI?

Av alla elever som under 2021 läst SFI i någon omfattning, har 89 inte slutfört den kurs man
studerat. Majoriteten av eleverna har avslutat sin studiegång på grund av graviditet, flytt från
kommunen, arbete eller andra särskilda skäl. Av 89 elever saknas information om 15 elever,
där skäl inte angetts till varför studierna avslutats. Anledningen är att dessa individer inte
deltagit i undervisningen och därmed skrivits ut enligt förordningen om vuxenutbildning (SFS
2011:1108). Resterande antal elever, 74 individer, har slutat på grund av arbete,
föräldraledighet, flytt från kommunen eller liknande skäl.

