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Sammanfattning
En skrivelse från Karin Rågsjö (V), Jan-Olof Gustavsson (S) och Sara Pettigrew
(MP) har inkommit till arbetsmarknadsnämnden. Skrivelsen tar upp utbildningens
betydelse för att få fäste på arbetsmarknaden. I skrivelsen tas upp att de romer som
fått avstå från en planerad utbildning med stöd av socialfonden på Sundbybergs
Folkhögskola behöver få ett besked om vilka vägar de kan gå för att kunna delta i
utbildningen.
Skrivelsen tar också upp att en stor andel av de inskrivna på Jobbtorg Stockholm
saknar grundskole- och/eller gymnasiekompetens. Jobbtorgen bör enligt skrivelsen
ges förutsättningar att erbjuda basstudier med bibehållet försörjningsstöd.
Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma dels med en redovisning av hur snabb
vägledning och besked kan ges till de romer som vill gå den aktuella utbildningen
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på Sundbybergs Folkhögskola och dels en redovisning av hur mycket det skulle
kosta att ge basstudier/utbildning till aspiranter på Jobbtorg Stockholm som saknar
grundskole- och gymnasiekompetens.
Förvaltningen pekar i sitt svar på att det finns ett flertal olika vägar för en person
som behöver studievägledning och dessa är kopplade till den situation den
enskilde befinner sig. Jobbtorg, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen kan
erbjuda vägledning beroende på person och situation. Större utbildningsanordnare
och folkhögskolor har som regel egna studievägledare för sökande till sina kurser.
Detta gäller även för Sundbybergs folkhögskola. I det aktuella fallet anser
förvaltningen att det främst är Sundbybergs Folkhögskola som kan ge vägledning
till enskilda sökande utifrån att folkhögskolan själv ansvarat för såväl information
som rekrytering till utbildningen i fråga. Staden har ingen kunskap om vilka elever
som sökt till utbildningen. Skulle det visa sig att aspiranter på jobbtorg sökt
utbildningen kan jobbtorgens studie- och yrkesvägledare också ge vägledning
utifrån att alla aspiranter erbjuds studie- och yrkesvägledning.
När det gäller att beräkna kostnader för en utbildningssatsning av det slag som tas
upp i skrivelsen anser sig förvaltningen sakna förutsättningar att på egen hand
göra en sådan beräkning. Kostnader för olika typer av utbildningar kan skilja
mycket och utbildningsbakgrunden bland aspiranterna på Jobbtorg Stockholm är
mycket varierande. Utbildningsbehoven är individuella och svåra att generalisera.
Enskildas studietakt är svårbedömd och därmed även utbildningens längd.
Kostnaderna för försörjningsstödet beror på studietid, familjestorlek och en del
andra faktorer som gör även dessa kostnader svåra att beräkna på ett hållbart sätt.
Förvaltningen saknar också nödvändiga uppgifter för att beräkna
försörjningsstödskostnader. Av dessa skäl anser sig arbetsmarknadsförvaltningen
inte på egen hand kunna beräkna kostnaderna för en satsning på
basstudier/utbildningsinsatser enligt skrivelsens förslag.
Ärendets beredning
Detta ärende har beretts av utrednings- och utvecklingsstaben på
arbetsmarknadsförvaltningen.
Bakgrund
På arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2011-12-13 lämnades en skrivelse från
Karin Rågsjö (v), Jan-Olof Gustavsson (s) och Sara Pettigrew (mp). Skrivelsen
utgår ifrån utbildningens betydelse för att få fäste på arbetsmarknaden.
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Skrivelsen tar upp att en grupp romer tvingas avstå från en planerad utbildning på
Sundbybergs folkhögskola då försörjningsstödsriktlinjerna inte medger långa
studier med bibehållet försörjningsstöd. Utbildningen ska bedrivas med stöd av
europeiska socialfonden och riktar sig specifikt till romer. I skrivelsen sägs att de
romer som måste avstå från den planerade utbildningen på Sundbybergs
Folkhögskola behöver få ett besked om de vägar de kan gå för att kunna delta i
utbildningen.
Skrivelsen tar vidare upp att cirka 50 % av aspiranterna på jobbtorgen har en
utbildning under gymnasienivå. Stockholm bör se över vilka vägar i form av korta
kurser eller utbildning som staden erbjuder för dem som saknar grundutbildning. .
I skrivelsen påtalas samband mellan utbildningsnivå, fäste på arbetsmarknaden
och biståndstid. Jobbtorgen bör ges möjlighet att erbjuda basstudier med bibehållet
försörjningsstöd. Nödvändiga satsningar på utbildning saknas i stadens budget.
Förvaltningen gavs i uppdrag att återkomma till arbetsmarknadsnämnden med en
redovisning av
1. Snabb vägledning till och besked till de romer som vill gå utbildningen på
Sundbybergs Folkhögskola och därmed få en utbildning som ger jobb.
2. Redovisning av hur de som har idag saknar grundskola och gymnasium ska
kunna finansiera sina studier samt hur mycket utbildning för detta skulle
kosta staden.
Arbetsmarknadsförvaltningens synpunkter
Fråga 1.
Den aktuella utbildningen för romer på Sundbybergs Folkhögskola har planerats
utan kontakter med förvaltningen. Rekryteringen har också skett helt genom
folkhögskolan. Huruvida aktuella deltagare vid rekryteringstillfället uppbar
försörjningsstöd och/eller var inskrivna på Jobbtorg Stockholm är okänt för
förvaltningen. Vid en förfrågan på torgen har kunnat konstateras att torgen känner
till en individ som sökt den aktuella utbildningen. I detta fall beviljades
försörjningsstöd av berörd stadsdelsnämnd, men då finansieringen av utbildningen
i övrigt är oklar har personen i fråga inte kunna påbörja utbildningen. Den aktuella
personen erbjuds fortsatt vägledning genom jobbtorgens studievägledare.
Det är oklart hur många av de tilltänkta eleverna som alls är berättigade till
försörjningsstöd. Dessutom medger stadens riktlinjer för försörjningsstöd i
normalfallet inte långa studier med försörjningsstöd.
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Studier inom folkhögskola berättigar som regel till studiestöd (studiehjälp eller
studiemedel) från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Vilken typ av studiestöd
deltagarna kan erhålla är kopplat till deltagarnas ålder, typ av utbildning liksom
studiernas omfattning. Information om detta fås i första hand direkt från CSN.
När det gäller studievägledning finns ett flertal olika vägar som en person kan få
studievägledning beroende på vilken situation den enskilde befinner sig. Nedan
redogörs för några alternativ som står till buds.
Samtliga inskrivna på Jobbtorg Stockholm kan få vägledning från studievägledare
på jobbtorgen. Dessutom erbjuder förvaltningen studievägledning inom
vuxenutbildningen. Arbetsförmedlingen (Af) erbjuder studie- och yrkesvägledning
till arbetslösa under 25 år som har varit inskrivna på Af i tre månader.
För vägledning till kursdeltagare har större utbildningsanordnare och
folkhögskolor som regel egna studievägledare.
I informationen på hemsidan för Sundbybergs Folkhögskola sägs att det vanligaste
sätten att finansiera studier är studiemedel från och med höstterminen det år du
fyller 20 år, eller studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20. För mer
information hänvisar folkhögskolan till CSN. Där sägs också att studievägledning
avseende planering kring val av kurser på folkhögskolan eller studiefinansiering
kan fås av skolans studievägledare.
I det aktuella fallet med den särskilda utbildningen för romer anser förvaltningen
att det är Sundbybergs folkhögskola som har bäst förutsättningar att vägleda de
personer som sökt utbildningen och påvisa möjliga utbildningsvägar. Det är
folkhögskolan som skött all information och rekrytering i samband med
utbildningen och det är endast folkhögskolan som har uppgifter om vilka personer
som sökt utbildningen i fråga. Skulle det visa sig att enskilda aspiranter på
jobbtorgen sökt den aktuella utbildningen kan även jobbtorgens studie- och
yrkesvägledare ge fortsatt vägledning.
Fråga 2.
Inskrivna på jobbtorgen som saknar grundskole- eller gymnasiekompens får i
normalfallet finansiera sina studier med hjälp av studiefinansieringssystemet eller
genom andra lån eller egen finansiering. Undantag från detta kan göras utifrån
individuella bedömningar enligt socialtjänstlagen, men enligt stadens riktlinjer för
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handläggning är den gängse maximala gränsen 3-4 månader för kurser eller
liknande som kan beviljas med bibehållet försörjningsstöd.
I skrivelsen efterfrågas en redovisning av vad det skulle kosta staden om
aspiranter på jobbtorg skulle erbjudas utbildning upp till gymnasienivå med
bibehållet försörjningsstöd.
Förvaltningen ser stora problem med att göra en sådan beräkning. Kostnaderna
skulle dels omfatta kostnader för själva utbildningen, dels kostnader för
försörjning under utbildningstiden.
Kostnader för olika typer av utbildning skiljer mycket beroende på om det handlar
om att ge utbildning motsvarande hel grundskola och/eller gymnasium eller om
det avser att komplettera vissa ämnen eller ge ”korta kurser eller en utbildning
som ger större valmöjligheter i livet”. Utbildningsbakgrunden bland aspiranterna
på Jobbtorg Stockholm är mycket varierande. Även om det finns statistik på hur
många som saknar grundskola respektive gymnasieskola så är utbildningsbehoven
individuella och kan inte generaliseras. Aspiranternas studieförutsättningar kan
också antas skifta stort och det går därför inte ett beräkna hur lång tid det skulle ta
för enskilda aspiranter att komma upp i en viss utbildningsnivå. Av dessa skäl så
anser arbetsmarknadsförvaltningen sig sakna förutsättningar att på ett trovärdigt
sätt beräkna utbildningskostnaderna för en satsning på basstudier/
utbildningsinsatser av de slag som tas upp i skrivelsen.
Av samma skäl som ovan ser förvaltningen även stora svårigheter att beräkna
vilka kostnader för försörjningsstöd som skulle följa av en satsning av det slag
som tas upp i skrivelsen. Även försörjningsstödskostnaderna är beroende av
utbildningens längd, familjestorlek och en del andra faktorer som gör en
kostnadsberäkning mycket hypotetisk. Förvaltningen saknar dessutom uppgifter
om enskildas försörjningsstödsbehov.
Sammanfattningsvis anser Arbetsmarknadsförvaltningen att en seriös
kostnadsberäkning utifrån skrivelsen skulle kräva en omfattande utredning baserad
på bedömningar av enskilda aspiranters studiebehov, studieförutsättningar,
motivation och omfattning av försörjningsstödsbehovet. En sådan utredning kräver
resurser och kompetens som förvaltningen själv inte förfogar över.
___________________________
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Bilaga:
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