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Verksamhetsuppdrag avseende kommunal
vuxenutbildning på Anders Ljungstedts gymnasium 2020
Beskrivning av uppdraget
Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) ska bedriva kommunal vuxenutbildning
inom yrkesprogrammen: bygg och anläggning, fordon och transport,
industriteknik, hantverk, frisör, restaurang och livsmedel samt VVS och
fastighetsservice. ALG ska även kunna erbjuda grundläggande vuxenutbildning
utifrån deltagarnas behov, yrkessvenska samt orienteringskurser.
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.
Från och med hösten 2019 har ALG i uppdrag att, för de personer som fått
uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen om Ny möjlighet till
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande (den så kallade gymnasielagen)1,
erbjuda yrkesutbildning i kombination med språkutbildning som motsvarar
arbetsmarknadens efterfrågan av yrkesinriktade utbildningar.
Utbildningen ska utgöras av en sammanhållen yrkesutbildning. Utbildningen
ska till övervägande del bestå av gymnasiala yrkeskurser som vid behov
kombineras med svenska som andraspråk eller annan språkutbildning.
Utbildningen ska bedrivas som heltidsstudier. Studierna kan ges i klass
och/eller som lärlingsutbildning utifrån vad skolan bedömer att individerna har
för förutsättning att klara av utbildningen. Ersättning till ALG ges inom ramen
för de ersättningar som regleras i verksamhetsuppdraget motsvarande
grundläggande vuxenutbildning och yrkeskurser utifrån utbildningens
inriktning.
ALG ska samarbeta Centrum för vuxenutbildning och andra kommunala
utförare inom vuxenutbildningen samt samverka regionalt med andra
kommuner.
Antagning, studie och yrkesvägledning
Antagning och studie och yrkesvägledning till kommunal vuxenutbildning på
ALG sker via Centrum för vuxenutbildning. Tidpunkt för kursstarter sker i
överenskommelse med Centrum för vuxenutbildning.
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Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Ersättning och uppräkning
Ersättningen per poäng inkluderar samtliga kostnader såsom:
personalkostnader (lärare, skolledning)
kompetensutveckling för personal
eventuella hjälpmedel
läromedel för sfi
övrig utrustning (t ex datorer)
administrativa kostnader
Lokalkostnader ersätts separat. Ersättning per poäng räknas årligen upp med
pris och lönejustering.
ALG har fasta ersättningar för arbetsterapeut samt studiestöd och
elevhandledning.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av utbildningsinsatser sker genom bildningsnämndens
systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning av utbildningsinsatser för de personer
som fått uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen om Ny möjlighet till
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande sker kontinuerligt under
kommande verksamhetsår.

Vuxenutbildning
Kurser från yrkesämnen och vissa
ämnen inom industritekniska
programmet (IN)
Kurser från yrkesämnen och vissa
ämnen inom fordon- och
transportprogrammet (FT)
Kurser från yrkesämnen och vissa
ämnen inom restaurang- och
livsmedelsprogrammet (RL)
Kurser från yrkesämnen och vissa
ämnen inom bygg- och
anläggningsprogrammet (BA)
Kurser från yrkesämnen och vissa
ämnen inom VVS- och
fastighetsprogrammet (VF)
Kurser från yrkesämnen och vissa
ämnen inom hantverksprogrammet
(HV)
Lärling
Laborativa allmänna ämnen
(naturkunskap, fysik, kemi, biologi)
Övriga allmänna ämnen

Ersättning
per poäng

Antal
poäng

Kostnad

93,85 kr

30 000

2 815 500 kr

69,16 kr

12 000

829 920 kr

69,16 kr

6 000

414 960 kr

93,85 kr

18 000

1 689 300 kr

69,16 kr

9 000

622 440 kr

69,16 kr

11 000

760 760 kr

69,16 kr

10 000

691 600 kr

52,00 kr

0

- kr

50,17 kr

0

- kr

50,17 kr

500

25 085 kr

40,00 kr

10 000

400 000 kr

54,48 kr

0

- kr

59,47 kr

0

500,00 kr

0

- kr

50,17 kr

500
107 000

25 085 kr
8 274 650 kr

Gymnasiearbete
Orienteringskurser (inklusive
yrkessvenska)
Samtliga kurser inom
grundläggande vuxenutbildning
sfi
Prövningar (fast pris)
Övriga gymnasiala kurser
Totalt (kr)
Fasta ersättningar
Arbetsterapeut 0,5 tjänst
Studie- och elevstöd biblioteksfunktion 0,5 tjänst
Särskild utbildning för vuxna
Särskild utbildning för vuxna (exklusive lokalersättning)
Totalt

300 000 kr
300 000 kr

3 531 540 kr
12 406 190 kr

