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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Karin Nyman

2021-10-04

Dnr BIN 2018-229

Bildningsnämnden

Ställningstagande till förlängning av avtal med MEskolan
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Avtalet med ME-skolan AB förlängs till och med 2023-06-30.
Ärende
ME - skolan utför undervisning i yrkesämnen på Bygg- och anläggning
programmets inriktning anläggningsfordon i enlighet med de villkor som
finns i avtalet. Beställaren, Linköpings kommun har rätt att förlänga avtalet vid
ett tillfälle med maximalt 2 år.
För att kunna möta kommande behov av kvalificerad arbetskraft i regionen är
utbildning av maskinförare avgörande. Förvaltningskontoret föreslår därför
bildningsnämnden att avtalet med ME-skolan AB förlängs till och med 202306-30.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Ställningstagande till förlängning till ME-skolan (okt-21)
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Bakgrund
Anläggningsförare är ett bristyrke där branschen upplever stora problem inom
kompetensförsörjningen. För att kunna möta kommande behov av kvalificerad
arbetskraft i regionen är utbildning av maskinförare avgörande. Stora
infrastruktursatsningar ligger nära i framtiden samtidigt som
pensionsavgångarna i yrkesgruppen är höga.
Utbildningen inom inriktningen anläggningsfordon är förenat med stora
investeringskostnader då utbildningen omfattar förmåga att arbeta med och
framföra olika mobila arbetsmaskiner samt att utföra service och underhåll på
dessa. Behovet av en kostnadseffektiv utbildning med god kvalitet, som också
är marknadsanpassad, är stort för att tillgodose branschens behov i regionen.
För att kunna möta branschens behov av kompetensförsörjning krävs att
Linköpings kommun erbjuder inriktningen anläggningsfordon inom bygg- och
anläggningsprogrammet.
ME-skolan ansvarar för att avtalad kvalitet upprätthålls i samtliga leveranser av
tjänster under ramavtalsperioden. Tjänsterna ska utföras omsorgsfullt och
fackmässigt. Skolverkets nationella programplan för Bygg- och
anläggningsprogrammets inriktning är styrande för avtalet med ME-skolan.
Kurserna inom inriktningen ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer
som gäller för skollagen, gymnasieförordningen, läroplanen och kommunens
direktiv gällande gymnasieskolan.
Avtalsperioden innefattar två år med möjlighet till förlängning vid ett tillfälle,
dvs. fram till och med 2023-06-30.
Ekonomiska konsekvenser
Avtalet med ME-skolan ryms inom ramen för bildningsnämndens budget.
Kommunala mål
Stark gemenskap och människor i arbete
Hög kunskap med skolor i framkant
Jämställdhet
I pågående utbildning är merparten av eleverna pojkar. Information och
vägledningar pågår för att motverka stereotypa val och för en mer jämn
fördelning mellan pojkar och flickor.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 sker/har skett den 19 oktober 2021.
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Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby
Beslutet skickas till:
Enhetschef Anders Ljungstedts
gymnasium

