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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Karin Fagéus

2019-11-20

Dnr BIN 2019-621

Bildningsnämnden

Verksamhetsuppdrag - vuxenutbildning Birgittaskolan
2020
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner verksamhetsuppdrag till Birgittaskolan
avseende kommunal vuxenutbildning för perioden 2020-01-01 – 2020-1231.
Ärende
Birgittaskolan får i uppdrag att erbjuda elever gymnasial och grundläggande
vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare.
I uppdraget ingår att tillsammans med branschen identifiera kompetensbehov
samt starta utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan samt ta
emot och utbilda personer som anvisats till utbildningsplikt.
Birgittaskolan har även i uppdrag att, för de personer som fått
uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen om Ny möjlighet till
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, erbjuda yrkesutbildning i
kombination med språkutbildning som motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan
av yrkesinriktade utbildningar.
__________
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Bakgrund
Birgittaskolan har i uppdrag att erbjuda elever gymnasial och grundläggande
vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare.
Verksamhetsuppdragets storlek innefattar en elevvolym på ca 1 800
heltidsstuderande per år.
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 ta
emot och utbilda personer som anvisats till utbildningsplikt.
Från och med hösten 2019 har Birgittaskolan 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 Birgittaskolan ges
inom ramen för de ersättningar som regleras i verksamhetsuppdraget
motsvarande grundläggande vuxenutbildning och yrkeskurser utifrån
utbildningens inriktning.
Birgittaskolan erbjuder elever med uppehållstillstånd vårdutbildning med
inriktning mot vårdbiträde eller undersköterska.
Utöver verksamhetsuppdrag till Birgittaskolan direktbeställs vuxenutbildning
på Anders Ljungstedts gymnasium (dnr BIN 2019-622). Kommunen har även
avtal med externa leverantörer vilka via auktorisation blivit godkända av
bildningsnämnden som utförare av kommunal vuxenutbildning i Linköpings
kommun från och med januari 2020 (dnr Bin 2018-310).

1

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
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Ekonomiska konsekvenser
Hela uppdraget till Birgittaskolans vuxenutbildning omfattar ca 75 300 tkr
under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. 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.
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.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Inledande information enligt 11 § MBL har genomförts den 19 november 2019.
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts den 10 december 2019.
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