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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Margareta Edvardsson

2019-04-16

Dnr BIN 2018-177

Bildningsnämnden

Utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor läsåret
2019/20, revidering
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden reviderar tidigare fastställt utbildningsutbud i årskurs 1 i
kommunala gymnasieskolor i Linköping läsåret 2019/20
Ärende
Under perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2019 har Linköpings kommun
tillsammans med några andra Östgötakommuner haft möjlighet att förlägga
utbildning på språkintroduktion till folkhögskola. Detta har gjorts möjligt
genom en beviljad dispens från regeringen angående förbud mot att lägga ut
utbildning på entreprenad.
Antalet elever inom språkintroduktion har minskat det senaste året och bedöms
fortsätta att minska. Linköpings kommun kommer inte begära någon förnyad
dispens från entreprenadreglerna och därför är det inte möjligt att fortsätta
samarbetet med Valla folkhögskola kommande läsår.
Bildningsnämnden föreslås revidera utbildningsutbudet i årskurs 1 på
kommunala gymnasieskolor med att inte längre erbjuda från språkintroduktion
på Valla folkhögskola.
__________
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Beslutsunderlag:
Utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor LÅ1920, revidering (maj-19).docx
Bilaga Utbildningsutbud i kommunala gymnasieskolor i Linköping 2019-20, revidering (maj 16).pdf
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Bakgrund
I det regionala utvecklingsarbetet pågick det våren 2014 en diskussion om
folkhögskolornas möjligheter att erbjuda ensamkommande barn utbildning.
Utifrån de erfarenheter som fanns från samarbetet mellan Norrköpings
kommun och Marieborgs folkhögskola bjöd landshövdingen in till ett
dialogmöte om att utveckla och prova en östgötsk modell. En modell där flera
kommuner och folkhögskolor samarbetar för att ge ensamkommande barn och
ungdomar bättre förutsättningar till utbildning och en framtida etablering på
arbetsmarknaden. Under mötet fick Länsstyrelsen i uppdrag att kalla samman
en arbetsgrupp för att utforma ett förslag på en regional modell – En östgötsk
utbildningsmodell för ensamkommande ungdomar. Under arbetets gång
vidgades arbetet med att omfatta alla elever behöriga till språkintroduktion. Då
skollagen förbjuder att utbildning inom detta område läggs ut på entreprenad
utformade arbetsgruppen våren 2015 en dispensansökan om att få bedriva
språkintroduktion på folkhögskola hos regeringen. Dispensansökan
behandlades av utbildningsdepartementet under våren 2016 och regeringen
beslutade att godkänna denna. Beslutet gäller till den 30 juni 2019 och omfattar
i dagsläget följande folkhögskolor:
-

Bona folkhögskola

-

Liljeholmens folkhögskola

-

Valla folkhögskola

-

Sommenbygdens folkhögskola

-

Marieborgs folkhögskola

-

Vadstena folkhögskola

Linköpings kommun har under dispensperioden haft ett avtal med Valla
folkhögskola om att bedriva språkintroduktion för en grupp elever. Då det inte
är samma behov av utbildningsplatser inom språkintroduktionen avser inte
Linköpings kommun gå in med en ny dispensansökan avseende utbildning på
entreprenad och därför inte heller skriva något nytt avtal med Valla
folkhögskola. Utbildningsutbudet för Linköpings kommunala gymnasieskolor
föreslås revideras med att språkintroduktion på Valla folkhögskola tas bort.
Ekonomiska konsekvenser
Inga.
Kommunala mål
I allians för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
anges:
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Trygg och attraktiv kommun
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.
Hög egenförsörjningsgrad

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet

MBL
Information enligt 19 § MBL har getts den 7 maj 2019.
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