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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Karin Fagéus, Lars Uhlin

2020-11-27

Dnr BIN 2020-602

Bildningsnämnden

Verksamhetsuppdrag 2021 vuxenutbildning - ALG
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden godkänner verksamhetsuppdrag avseende kommunal
vuxenutbildning på Anders Ljungstedts gymnasium för perioden
2021-01-01 till och med 2021-12-31.
Ärende
Den kommunala vuxenutbildningen ska bidra till arbetslivets behov av
kompetens och möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.
Anders Ljungstedts gymnasiums (ALG) får i uppdrag att erbjuda elever
gymnasial vuxenutbildning inom yrkesförberedande program.
Utöver yrkeskurser ska kompletterande gymnasiegemensamma ämnen,
grundläggande vuxenutbildning, orienteringskurser samt
kombinationsutbildningar i form av yrkeskurser och svenska som andraspråk
erbjudas vid behov. I verksamhetsuppdraget ingår även Komvux som särskild
utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.
Under 2021 har ALG i uppdrag att utveckla sin organisation så att fler platser
inom sammanhållen yrkesvux möjliggörs och kan erbjudas kontinuerligt under
hela året.
ALG 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
Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) har i uppdrag att erbjuda elever
gymnasial vuxenutbildning inom yrkesförberedande program. Utöver
yrkeskurser ska kompletterande gymnasiegemensamma ämnen, grundläggande
vuxenutbildning, orienteringskurser samt kombinationsutbildningar i form av
yrkeskurser och svenska som andraspråk erbjudas vid behov.
Verksamhetsuppdragets storlek enligt ovan innefattar en elevvolym på ca 160
heltidsstuderande per år.
I verksamhetsuppdraget ingår även Komvux som särskild utbildning på
grundläggande och gymnasial nivå.
I uppdraget ingår att ta emot och arbeta med strategiska utvecklingsuppdrag
från bildningsnämnden.
ALG vuxenutbildning ska tillsammans med bransch identifiera
kompetensbehov och starta utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens
efterfrågan av yrkesutbildningar/yrkesvux inom ovannämnda områden.
Uppstart av nya inriktningar och/eller anpassade yrkesinriktningar ska ske i
överenskommelse med avdelningschef för gymnasie- vuxenutbildning.
I uppdraget ingår att samverka med andra förvaltningar och myndigheter för att
möjliggöra utbildningsinsatser för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Det ska finnas möjligheter för elever att kombinera sin
yrkesutbildning med sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
ALG har 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), erbjuda yrkesutbildning i
kombination med språkutbildning som motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan
av yrkesinriktade utbildningar.
Under 2021 har ALG i uppdrag att utveckla sin organisation så att fler platser
inom sammanhållen yrkesvux möjliggörs och kan erbjudas kontinuerligt under
hela året.
Utöver detta verksamhetsuppdrag direktbeställs vuxenutbildning på
Birgittaskolan (dnr BIN 2020-601). 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).
Ekonomiska konsekvenser
Hela uppdragets för vuxenutbildningen på ALG omfattar ca 16 500 tkr under
perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 och finansieras inom ramen för
vuxenutbildning.
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Kommunala mål
I Allians för Linköping anges följande mål:
Hög kunskap och skolor i framkant
Hög egenförsörjningsgrad
Trygg och attraktiv kommun
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
På ALG studerar betydligt fler män än kvinnor.
Samråd
Verksamhetsuppdraget har tagits fram gemensamt av utbildnings- och
arbetsmarkandsförvaltningen och skolledningen på ALG.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av utbildningsinsatser sker genom bildningsnämndens
systematiska kvalitetsarbete.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Inledande information enligt 19 § MBL har skett den 24 november 2020.
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts den 1 december 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Enhetschef på ALG

