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Bildningsnämnden

Ekonomiska villkor och ersättningar för auktoriserade
anordnare av kommunal vuxenutbildning
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden antar ekonomiska villkor och ersättningsnivåer för
auktoriserade anordnare av kommunal vuxenutbildning i Linköpings
kommun.
2. Bildningsnämnden uppdrar till utbildningsförvaltningen att beakta antagna
ersättningsnivåer i nämndens internbudget för år 2020 samt återkomma till
nämnden i november med slutliga ersättningsnivåer gällande från och med
januari 2020.
Ärende
Bildningsnämnden antog i mars 2019, § 26, generella och specifika
auktorisationsvillkor för externa utbildningsanordnare av vuxenutbildning i
Linköping. De antagna villkoren består av tre delar:
 Generella auktorisationsvillkor innehåller ansökningsföreskrifter
samtliga generella krav som samtliga anordnare behöver möta oavsett
vilka auktorisationsområden de väljer att ansöka om auktorisation inom
 Specifika auktorisationsvillkor innehåller vilka
auktorisationsområden som anordnare kan ansöka om auktorisation
inom samt områdes- och programspecifika krav för respektive
auktorisationsområde.
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 Avtalsutkastet reglerar det inbördes förhållandet mellan Linköpings
kommun och den auktoriserade anordnaren. Avtalet reglerar även
Linköpings kommuns sanktionsmöjligheter vid händelse att
leverantörer bryter mot kommunens krav.
Bildningsnämnden föreslås anta föreliggande förslag till ersättningsnivåer för
auktoriserade anordnare av kommunal vuxenutbildning.
__________
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Beslutsunderlag:
Ekonomiska villkor och ersättningar för auktoriserade anordnare av kommunal
vuxenutbildning på entreprenad (maj -19).docx
Bilaga – ersättningsvillkor auktoriserade anordnare Linköpings kommun.pdf

Bakgrund
I december 2019 gav bildningsnämnden utbildningsförvaltningen i uppdrag, §
190, att under 2019 utveckla ett auktorisationssystem för den kommunala
vuxenutbildningen.
Nämnden gav även förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på
auktorisationsvillkor samt förslag på vilka utbildningar/kurser som ska ingå i
auktorisationsystemet i mars 2019.
Ett auktorisationssystem innebär att utbildningsanordnare ansöker till
kommunen för att bli auktoriserade att bedriva vuxenutbildning i enlighet med
de villkor som kommunen ställt upp. Alla anordnare som kan möta
kommunens krav får teckna avtal och bli auktoriserade utförare av kommunal
vuxenutbildning. Eleverna väljer skola och utbildning i ett samlat utbud som
hanteras av Linköpings kommun.
Auktorisationssystemet kommer vara parallellt med vuxenutbildning i egen
regi för att erbjuda ett brett utbud av utbildningar till medborgarna i Linköpings
kommun.
Den vuxenutbildning som bedrivs av Linköpings kommun i egen regi regleras
årligen i bildningsnämndens verksamhetsuppdrag till Birgittaskolan och
Anders Ljungstedts gymnasium. Auktorisationssystemet gäller endast externa
utbildningsanordnare av vuxenutbildning i Linköpings kommun.
Bildningsnämnden antog i mars 2019, § 26, generella och specifika
auktorisationsvillkor för externa utbildningsanordnare av vuxenutbildning i
Linköping. De antagna villkoren består av tre delar:
 Generella auktorisationsvillkor innehåller ansökningsföreskrifter
samtliga generella krav som samtliga anordnare behöver möta oavsett
vilka auktorisationsområden de väljer att ansöka om auktorisation inom
 Specifika auktorisationsvillkor innehåller vilka
auktorisationsområden som anordnare kan ansöka om auktorisation
inom samt områdes- och programspecifika krav för respektive
auktorisationsområde.
 Avtalsutkastet reglerar det inbördes förhållandet mellan Linköpings
kommun och den auktoriserade anordnaren. Avtalet reglerar även
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Linköpings kommuns sanktionsmöjligheter vid händelse att
leverantörer bryter mot kommunens krav.
Utbildningsförvaltningen har efter nämndens beslut arbetat vidare med att ta
fram övriga underlag inför annonsering av auktorisationsunderlaget på eAvrop. Dessa underlag utgörs av:
-

Administrativa rutiner och riktlinjer

-

Ansvarsfördelning vid delegerad beslutsrätt

-

Ekonomiska villkor och ersättningsnivåer

-

Volymberäkningar utifrån historiska elevantal

I samband med att Bildningsnämnden antog auktorisationsvillkoren i mars
2019 angavs att utbildningsförvaltningen avsåg återkomma till
Bildningsnämnden med förslag på ekonomiska villkor samt ersättningsnivåer
för vuxenutbildningen inom auktorisationen.
Ersättningsmodell för vuxenutbildning
De ekonomiska villkoren innehåller förutom ersättningsnivåer även en ny
resursfördelningsmodell jämfört hur nämnden tidigare har ersatt externa
anordnare inom vuxenutbildningen.
Bildningsnämnden föreslås att införa en delvis prestationsbaserad
ersättningsmodell för externa anordnare inom vuxenutbildningen där 50 % av
kursens beräknade totala ersättning utgår för de elever som påbörjat studier och
deltagit i minst fyra veckor. Resterande ersättning erhålls vid satt betyg.
Ekonomiska konsekvenser
Föreliggande förslag till ersättningsnivåer är beräknade utifrån
bildningsnämndens ram. Beräkningarna har utgått från historiska elevantal
inom vuxenutbildningen.
Jämförelser har även gjorts gentemot ersättningsnivåer inom gymnasieskolan,
framförallt inom yrkesutbildningar där differentiering av ersättningsnivåerna
bland annat sker mot bakgrund programmens varierande kostnader för
utrustning.
Som föreslaget delas ersättningarna in i kostnadstyper baserade på den
kursindelning som Skolverket gör för allmänna ämnen, vissa ämnen och
yrkesämnen. Detta för att ersättningarna ska differentieras utifrån utbildningens
kostnad snarare än en indelning per auktorisationsområde/programområde.
Jämförelser har även gjorts mot andra kommuner.
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Efter att bildningsnämnden fastställt internbudget för 2020 i oktober 2019
kommer ersättningsnivåerna att på nytt antas av bildningsnämnden.
Kommunala mål
I Allians för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
anges följande mål:
Hög egenförsörjningsgrad
Trygg och attraktiv kommun
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Jämställdhet
Detta beslut bedöms inte ha någon påverkan på kvinnor eller män.
Uppföljning och utvärdering
Införandet av en ny resursfördelningsmodell föranleder ett behov av att
utvärdera denna över tid. Utbildningsförvaltningen kommer årligen göra en
översyn och vid behov revidera ersättningsnivåerna såväl som villkoren.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL ges den 21 maj 2019.
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