Dnr BIN 2018-432

Verksamhetsuppdrag avseende kommunal
vuxenutbildning på Birgittaskolan
Beskrivning av uppdraget
Birgittaskolan ska erbjuda utbildning inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning samt svenska för invandrare (sfi).
I uppdraget ingår även att tillsammans med branschen identifiera
kompetensbehov samt starta utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens
efterfrågan av yrkesinriktade utbildningar. Exempel på det kan vara nya
inriktningar inom redan befintliga program eller anpassade yrkesutbildningar i
kombination med sfi som efterfrågas av arbetslivet. Uppstart av nya
inriktningar och/eller anpassade yrkesinriktningar ska ske i överenskommelse
med skolchef.
För elever som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser ska flexibilitet
kring schema och ev. frånvaro för andra insatser finnas.
I uppdraget ingår att samarbeta Centrum för vuxenutbildning och andra
kommunala utförare inom vuxenutbildningen samt samverka regionalt med
andra kommuner.
Antagning
Antagning till kommunal vuxenutbildning på sker via antagningen på Centrum
för vuxenutbildning.
Ersättning och uppräkning
Ersättningen per gymnasiepoäng inkluderar samtliga kostnader såsom:
personalkostnader (lärare, skolledning och övrig personal)
kompetensutveckling för personal
utvecklingsinsatser
stödåtgärder samt eventuella hjälpmedel
läromedel för sfi och grundläggande vuxenutbildning
övrig utrustning (t ex datorer och lös inredning)
administrativa kostnader
elevvård
studie- och yrkesvägledning
Ersättningarna inkluderar utveckling av lärlingsutbildning samt erbjudande om
lärlingsplats inom Vård- och omsorgsprogrammet för vuxna.
Lokalkostnader ersätts separat. Ersättning per poäng räknas årligen upp med
pris- och lönejustering.

Gymnasial vuxenutbildning
Poäng/tim Kr/verksamhetspoäng

Total kostnad
per kategori

432:1

Gymnasial vuxenutbildning,
300 000 gymnasiepoäng

300 000

49,03 kr

14 709 000 kr

432:2

Prövning 100 st

500 kr/st

500 kr/st

50 000 kr

432:3

Utvecklingsmedel

200 000

200 000

200 000 kr

Grundläggande
vuxenutbildning
432:4
432:5
432:6
432:7
432:8

432:9
432:10
432:11
432:12
432:13

Grundläggande
vuxenutbildning, 200 000
verksamhetspoäng
Forskningsprojekt fjärr och
distansundervisning
Stödinsatser
vårdbiträdesutbildningen
Studentmedarbetare, 2
personer x 0,25 tjänst

Poäng/tim Kr/verksamhetspoäng

Total kostnad
per kategori

200 000

10 648 000 kr

53,24 kr

500 000 kr
230 000 kr
211 867 kr

Lärotek, studiehjälp till elever

700 000 kr

Utbildning i svenska för
invandrare

Total kostnad
per kategori

685250 elevtimmar, utbildning
i svenska för invandrare (sfi)
steg 1-3.
685 250
Utbildningsplikt 43 000
elevtim
43 000
Stödverksamhet 3 åa a 700 000
kr
Alfabetisering, 110 000
elevtimmar
68,08 kr
Studentmedarbetare, 2
personer x 0,25 tjänst
Samtlig verksamhet - ut på
poäng och timmar
Total kostnad
verksamhetsuppdrag

58,12

39 826 730 kr

69,90 kr

3 005 700 kr
2 100 000 kr

69,90 kr

7 688 751 kr
211 867 kr

80 081 915 kr

