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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Margareta Edvardsson

2018-10-03

Dnr BIN 2018-177

Bildningsnämnden

Revidering av preliminärt utbildningsutbud i kommunala
gymnasieskolor år 1 läsåret 2019/20
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer reviderat preliminärt utbildningsutbud i
kommunala gymnasieskolor år 1 läsåret 2019/20.
2. Bildningsnämnden beslutar, under förutsättning att upphandlingen av
utbildning på entreprenad av kurser inom yrkesutgången
anläggningsförare avslutas, att det preliminära utbildningsutbudet
kompletteras med inriktningen anläggningsfordon på bygg- och
anläggningsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium.

Ärende
I juni 2018 fastställde bildningsnämnden preliminärt utbildningsutbud för
årskurs 1 läsåret 2019/20. Utbudet förslås revideras med hänsyn till de
ändringar i Skollagen som beslutades 1 juli 2018 angående
introduktionsprogrammen. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2019.
Preparandutbildningen och programinriktat individuellt ersätts av
programinriktat val. Programinriktat val riktar sig mot ett visst nationellt
program, både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Förslaget
innebär att Linköpings kommun erbjuder programinriktat val mot samtliga
nationella program och på samtliga skolor.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Vidare föreslås att, under förutsättning att upphandlingen av utbildning på
entreprenad av kurser inom yrkesutgången anläggningsförare avslutas, att det
preliminära utbildningsutbudet kompletteras med inriktningen
anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet på Anders
Ljungstedts gymnasium.
__________
Beslutsunderlag:
Revidering av preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i Linköping läsåret
2019-20 (okt-18).docx
Bilaga Reviderat preliminärt utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i Linköping år 1
läsåret 2019-20 (okt-18).pdf
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Bakgrund
I juni 2018 fastställde bildningsnämnden preliminärt utbildningsutbud för
årskurs 1 läsåret 2019/20.
1 juli 2018 beslutade riksdagen om revidering av introduktionsprogrammen.
preparandutbildningen och programinriktat individuellt val ersätts av
programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever
ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så
snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella
program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller
ett högskoleförberedande program. Hemkommunen ansvarar för att alla elever
som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är
behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik
och engelska samt tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk,
matematik eller engelska och fyra andra ämnen. Programinriktat val kan
utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att
utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en
enskild elev behöver den inte planeras i förväg.
Anders Ljungstedts gymnasium erbjuder idag fyra av fem inriktningar på byggoch anläggningsprogrammet. Den inriktning som idag inte erbjuds är
anläggningsfordon inom vilken man utbildar anläggningsförare.
Anläggningsförare är idag ett bristyrke där branschen upplever stora problem
med kompetensförsörjningen. För att kunna möta kommande behov av
kvalificerad arbetskraft i regionen är utbildning av maskinförare avgörande.
Stora infrastruktursatsningar ligger nära i framtiden samtidigt som
pensionsavgångarna i yrkesgruppen är höga. Utbildningen inom inriktningen
anläggningsfordon är förenat med stora investeringskostnader då utbildningen
omfattar förmåga att arbeta med och framföra olika mobila arbetsmaskiner
samt att utföra service och underhåll på dessa. Behovet av en kostnadseffektiv
utbildning med god kvalitet, som också är marknadsanpassad, är stort för att
tillgodose branschernas behov i regionen. För att kunna möta branschens behov
av kompetensförsörjning krävs att Linköpings kommun erbjuder inriktningen
anläggningsfordon inom bygg- och anläggningsprogrammet.
Utbildningsförvaltningen har mot bakgrund av detta initierat en upphandling i
syfte att förlägga de uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnet
anläggningsförare på entreprenad. Förutom kurserna inom ämnet
anläggningsförare har utbildningsförvaltningen även i upphandlingen
efterfrågat möjligheten till samverkan kring gymnasiearbetet och yrkeskurser
inom ramen för det individuella valet med koppling till inriktningen. Under
förutsättning att undervisning i ämnet anläggningsförare kan läggas föreslås att
från och med läsåret 2019-20 erbjuds inriktningen anläggningsfordon erbjuds
på bygg- och anläggningsprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium ut på
entreprenad.
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Ekonomiska konsekvenser
Ryms i bildningsnämndens budget.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Beslutet innebär samma tillgång till utbildning för pojkar och flickor.
Uppföljning och utvärdering
Utbildningskontoret återkommer med redovisning av antalet preliminärt
sökande till läsåret 2019/20 efter den 15/2 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts den 10 oktober 2018.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne
Beslutet skickas till:
Enhetschefer och rektorer på de
kommunala gymnasieskolorna
Antagningshandläggare

