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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Karin Fagéus

2019-08-23

Dnr BIN 2018-432

Bildningsnämnden

Reviderat Verksamhetsuppdrag - vuxenutbildning
Birgittaskolan 2019
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner reviderat verksamhetsuppdrag till
Birgittaskolan avseende gymnasial och grundläggande vuxenutbildning
samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) för perioden 2019-01-01 –
2019-12-31.
Ärende
Verksamhetsuppdraget till Birgittaskolan har revideras utifrån aktuellt behov
av fler undervisningstimmar inom alfabetisering. I verksamhetsuppdraget har
timmar omfördelats från sfi till alfabetisering
Det reviderade verksamhetsuppdraget har uppräknats med pris- och
lönejustering för år 2019.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Reviderat Verksamhetsuppdrag vuxenutbildning Birgittaskolan (sept-19).docx
Verksamhetsuppdrag Birgittaskolan reviderat september 2019.docx
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Bakgrund
Birgittaskolan har i uppdrag att erbjuda elever gymnasial och grundläggande
vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare.
Under 2019 har antalet elever med låg utbildningsbakgrund ökat vilket innebär
att elevtimmarna inom alfabetisering ökat kraftigt. För att möta de behov av
utökade elevtimmar inom alfabetisering har verksamhetsuppdraget räknats om
och antalet beräknade timmar sfi reducerats och antal timmar inom
alfabetiseringen utökats. I samband översynen av antal timmar upptäcktes även
att 110 00 timmar för alfabetisering dubbelräknats och inkluderats i de sfitimmar som angivits i tidigare verksamhetsuppdrag. Detta är korrigerat i det
reviderade förslaget för 2019 och innebär en reducering med ca 6,4 mkr. Det
reviderade verksamhetsuppdraget även reviderats med pris- och lönejustering
för år 2019. Verksamhetsuppdraget som beslutades 2018-12-13 BIN § 193 var
i 2018 års pris- och löneläge. Efter korrigering och uppräkning sänkts den
totala ramen för verksamhetsuppdraget från 80 081 915 kr till 73 695 089 kr.
Utöver verksamhetsuppdrag till Birgittaskolan direktbeställs vuxenutbildning
på Anders Ljungstedts gymnasium (dnr BIN 2018-431). Utöver dessa uppdrag
finns upphandlade utbildningar (dnr Bin 2015-63).
Ekonomiska konsekvenser
Hela uppdraget till Birgittaskolans vuxenutbildning omfattar ca 74 mnkr under
perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Lokalkostnaden ersätts separat.
Finansieras inom ramen för vuxenutbildning.
Kommunala mål
I Allians för Linköping anges följande mål:
Hög kunskap och skolor i framkant
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
Genom bildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Inledande information enligt 11 § MBL har genomförts den 10 september
2019. Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts den 24 september 2019.
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Utbildningskontoret
Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Enhetschef Birgittaskolan

