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Industrilokalerna på vasagymnasiet 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår KS/KF att godkänna 

försäljning av inventarier och material i svetslokalerna på 

Vasagymnasiet 

 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2021-

09-22 (BUN 175/2021-615) att ge förvaltningen i uppdrag att säga 

upp industrilokalerna på Vasagymnasiet samt ge förvaltningen i 

uppdrag att sälja inventarier och material i svetslokalerna. Det har 

därefter klarlagts att uppdraget att sälja inventarier måste beslutas av 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Barn- och 

utbildningsnämnden föreslår därför KS/KF att godkänna försäljning 

av inventarier och material.  

 

Ärendebeskrivning 

2019 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att avveckla 

industriprogrammet med svetsutgång på Vasagymnasiet med 

anledning av för få sökanden till programmet. Tidigare hade även 

beslut fattats om att avveckla CNC-utgången på samma program. De 

sista eleverna på industriprogrammet på Vasagymnasiet avslutade 

sina studier våren 2020.  Hösten 2020 genomfördes en utbildning för 

vuxna i CNC i lokalerna men därefter har lokalerna inte nyttjats. 

Söktrycket för industriprogrammet på ungdomsgymnasiet har 

därefter tillgodosetts genom industriprogrammet på Ullvigymnasiet 

med utgången ’produkt och maskinteknik’. Inför höstterminen 2021 

har 16 elever antagits till programmets 16 platser på Ullvigymnasiet.   

Industrin aviserar att det finns behov av kompetens inom området.  

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Ulrika Hansson, skolchef 
0589-872 10 
ulrika.hansson@arboga.se 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Den kommunala vuxenutbildningens uppdrag inom Yrkesvux är att 

se till att de som saknar fullständig gymnasieutbildning, som 

behöver omskola sig eller utveckla sina kunskaper för att behålla sitt 

arbete får möjlighet att göra det. Vuxenutbildning ska tillgodose hela 

kommunen och dess företag med kompetens, inte bara vissa utvalda 

företag eller andra kommuners behov. 

Det finns statsbidrag för Yrkesvux att söka för de kurser som ingår i 

Skolverkets yrkespaket för Vux. Dessa redovisas i producerade 

poäng.  En medfinansiering från kommunen på 30% krävs för att få 

statsbidraget. Vid redovisning av statsbidraget krävs att kommunen 

har producerat för hela den beviljade summan och 

medfinansieringen för att inte bli återbetalningsskyldiga till 

Skolverket.  

Hösten 2020 genomfördes en CNC-utbildning för vuxna i delar av de 

tomställda lokalerna på Vasagymnasiet. Utbildningen upphandlades 

av Kunskapscompaniet. Kostnaden för utbildningen blev ca 30 % 

dyrare än om vi köpt liknande utbildning från andra 

utbildningsanordnare. Kostnaden för utbildningen blev 116,9 

kr/poäng, totalt 152 000 kr/elev för 1300 poäng. På utbildningens 15 

platser fanns 4 elever från Arboga. 12 elever slutförde utbildningen. 

Av de 12 eleverna som genomförde utbildningen var det enbart 2 

elever som fick arbete inom området.  

Därefter har ingen utbildning inom vare sig svets eller CNC 

genomförts för vuxna i egen regi då det inte funnits tillräckligt stor 

efterfrågan från sökanden som krävts för driva utbildningen i egen 

regi. Den har därför bedömts bli för dyr att genomföra. För att ändå 

tillgodose industrins behov har utbildning upphandlats tillsammans 

med Köping och Kungsörs vuxenutbildningar. Kostnaden för den 

upphandlade utbildningen är 83 kr/poäng, totalt 107 900 kr per plats 

och elev i Eskilstuna.  

I dagsläget ser inte vuxenutbildningen i Arboga någon större 

efterfrågan att utbilda sig inom CNC eller svets. Inte heller Köping 

eller Kungsörs vuxenutbildningar ser någon större efterfrågan av 

den här typen av utbildning. Svetsutbildningar erbjuds också av 

arbetsförmedlingen. Den efterfrågan som finns kan idag tillgodoses 

genom köp av utbildningen externt.  
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Om Arboga kommun skulle driva utbildning i egen regi inom 

CNC/svets bedöms kostnaderna överstiga priset för den 

upphandlade utbildningen i Eskilstuna.  

CNC baspaket består av 700 poäng samt en påbyggnad på 600 

poäng. Svets baspaket består av 700 poäng och påbyggnaden är 500 

poäng. Kostnader för lokaler, material och personal bedöms då landa 

på ca 2 000 000 kr, vilket skulle bli en kostnad per utbildningspoäng 

för en svetsutbildning på 104 kr/poäng och för CNC på 96 

kr/poäng. Beräkningen grundar sig i att klassen alltid är 16 personer.  

 

Att starta utbildning i egen regi skulle också bryta mot 

upphandlingen då vi idag har ett avtal med utbildningsanordnare 

som genomför utbildningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2021-

09-22 (BUN 175/2021-615) att ge förvaltningen i uppdrag att säga 

upp industrilokalerna på Vasagymnasiet samt ge förvaltningen i 

uppdrag att sälja inventarier och material i svetslokalerna. Det har 

därefter klarlagts att uppdraget att sälja inventarier måste beslutas av 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Barn- och 

utbildningsnämnden föreslår därför KS/KF att godkänna försäljning 

av inventarier och material.  

 

 

 
Ulrika Hansson 
Skolchef 
 
 
Skickas till: 
Akten 
KS/KF 


