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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Karin Fagéus

2018-06-04

Dnr BIN 2017-257

Bildningsnämnden

Birgittaskolan – reviderat verksamhetsuppdrag 2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner reviderat uppdrag till Birgittaskolan
avseende en utökning av vuxenutbildning för perioden 2018-06-01 till och
med 2018-12-31.
Ärende
Birgittaskolans verksamhetsuppdrag avseende vuxenutbildning revideras och
utökas från och med 2018-06-01. Utökningen avser utbildning i Svenska för
invandrare (SFI) och sträcker sig över perioden 2018-06-01 till och med 201812-31.
Det finns utökade behov av utbildningsinsatser inom SFI samt sommar-SFI
2018 på Birgittaskolan vilka beräknas till ca 90 000 timmar.
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Beslutsunderlag:
Birgittaskolan reviderat verksamhetsuppdrag (juni – 18).docx
Birgittaskolan vux reviderat juni -2018.docx
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Bakgrund
Hemkommunen är skyldig att se till att Svenska för invandrare (SFI) erbjuds de
elever som har rätt att delta i utbildningen. Utbildningen ska finnas tillgänglig
så fort som möjligt. Flyktingar ska enligt Skollagen erbjudas SFI-undervisning
inom en månad och övriga invandrare inom tre månader. För flyktingar som
ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram är SFI obligatoriskt.
Birgittaskolan har behov av utökning av antalet SFI-timmar för att täcka
utbildningsinsatser inom SFI under resterande delen av 2018. Utökningen
beräknas till ca 90 000 timmar. Utökningen medför att SFI-timmarna för 2018
ligger på samma nivå som för 2017-års SFI-undervisning.
I sommar erbjuder Birgittaskolan SFI till elever inskrivna i
etableringsprogrammet/reformen på Arbetsförmedlingen, totalt ca 300 elever 3
veckor SFI under juli månad, vilket motsvarar ca 12 600 elevtimmar.
Ekonomiska konsekvenser
Hela uppdraget till Birgittaskolans vuxenutbildning omfattar ca 74 mnkr under
perioden 2018-01-01 – 2018-12-31, varav ca 5 mnkr avser det reviderade
uppdraget gällande SFI under perioden 2018-06-01 – 2018-12-31. För
flyktingar som studerar SFI får kommunen schablonbidrag (statsbidrag) som
ska täcka kostnaden för SFI under de två första åren. Utbildningsförvaltningens
förslag till beslut finansieras inom ram för vuxenutbildning.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning.
I bildningsnämndens budget anges följande mål:
Samtliga behöriga sökande ska erbjudas gymnasial vuxenutbildning.
Andelen kvinnor och män som når målen inom utbildning i svenska för
invandrare (SFI) ska öka.
Jämställdhet
På Birgittaskolan studerar betydligt fler kvinnor än män. Det
yrkesförberedande program som erbjuds på Birgittaskolan är vård- och
omsorgsprogrammet, som är ett kvinnodominerat program. Det påverkar
könsfördelningen på Birgittaskolan. Könsfördelningen bland eleverna på SFI är
ungefär 60 % kvinnor och 40 % män.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker genom bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts den 5 juni 2018.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Enhetschef Birgittaskolan

