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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Per Westerholm

2022-06-07

Dnr BIN 2022-378

Bildningsnämnden

Verksamhetsuppdrag 2022 vuxenutbildning - Linvux
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdrag avseende kommunal vuxenutbildning på Birgittaskolan
för perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31 upphävs.
2. Verksamhetsuppdrag avseende kommunal vuxenutbildning på Linvux för
perioden 2022-08-01 till och med 2022-12-31 godkänns.
Ärende
Den kommunala vuxenutbildningen ska bidra till arbetslivets behov av
kompetens och möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.
Linvux har i uppdrag att erbjuda elever gymnasial och grundläggande
vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt utbildning i
svenska för invandrare (sfi).
Linvux vuxenutbildning ska tillsammans med bransch identifiera
kompetensbehov och starta utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens
efterfrågan av yrkesutbildningar/yrkesvux inom vård och omsorg.
Vidare har Linvux i uppdrag att i samarbete med andra förvaltningar,
utbildningsanordnare och myndigheter tillse att behovet av anpassade
utbildningsinsatser eller kombinationer av insatser realiseras.
I uppdraget ingår att ta emot och arbeta med strategiska utvecklingsuppdrag
från bildningsnämnden.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Förvaltningen föreslår bildningsnämnden att upphäva tidigare beslut § 174,
2021-12-16, om att godkänna vuxenutbildningen på Birgittaskolan till och med
2022-12-31. Förvaltningen föreslår istället att nämnden ska godkänna
verksamhetsuppdrag på Linvux för perioden 2022-08-01 till och med 2022-1231.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsuppdrag 2022 vuxenutbildning – Linvux (juni-22)
Bilaga 1 - Verksamhetsuppdrag Linvux ersättningar-2022
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Bakgrund
Den kommunala vuxenutbildningen ska bidra till arbetslivets behov av
kompetens och möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.
Linvux uppdrag är att erbjuda utbildning inom grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt svenska för
invandrare (sfi).
I uppdraget ingår att ta emot och arbeta med strategiska utvecklingsuppdrag
från bildningsnämnden.
Samverkan med andra skolenheter
Linvux vuxenutbildning ska tillsammans med bransch identifiera
kompetensbehov och starta utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens
efterfrågan av yrkesutbildningar/yrkesvux inom vård och omsorg. Under 2022
får Linvux i uppdrag att tillsammans med Anders Ljungstedts gymnasium,
Birgittaskolan och CFV utreda behov av och starta yrkesutbildningar som kan
läsas i kombination med grundläggande svenska eller sfi, så kallade
kombinationsutbildningar. Linvux får i uppdrag att ta fram utbildningsinsatser
riktade mot teknik för elever inom vuxenutbildningen. Detta ska göras i
samverkan med Berzeliusskolans gymnasium.
Samverkan med förvaltningar och myndigheter
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 sina
studier på sfi med grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Under 2022
får Linvux i uppdrag att tillsammans med IAF (Integration- och
arbetsmarknadsförvaltningen) och dess verksamheter utveckla samverkan som
kan möjliggöra att personer som finns i kommunens riktade
arbetsmarknadsinsatser även parallellt med insatserna kan läsa sfi och/eller
grundläggande och gymnasiala kurser.
Linvux ska fortsättningsvis ta emot och utbilda personer inom
äldreomsorgslyftet, samt samverka med Centrum för vuxenutbildning kring
inledande kartläggning samt studie- och yrkesvägledning för vårdpersonal.
Linvux vuxenutbildning ska, i samarbete med Arbetsförmedlingen, ta emot och
planera utbildningsinsatser för personer som anvisats till utbildningsplikten.
Dessa deltagare ska kunna kombinera studier inom vuxenutbildningen på flera
nivåer såsom sfi, grundläggande och gymnasial nivå. Varje elev ska innan start
ha en långsiktig plan för vad utbildningsinsatsens mål är och syftar till.
Linvux förväntas under 2022 fortsatt utveckla och anordna anpassade insatser
inom sfi för de deltagare som av olika anledningar har behov av mindre
gruppstorlek och större lärartäthet under en kortare eller längre del av sin
utbildning. I uppdraget ingår fortsatt utveckling av urvalskriterier för att
identifiera de elever som kan var aktuella för denna anpassning.
Under 2022 ska de insatser som gjorts under 2021, gällande genomströmning
på sfi, utvärderas tillsammans med tjänstemän på förvaltningen. Detta gäller
exempelvis tidssättning av delkurser, utökad undervisningstid per vecka på
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studieväg 1, ny organisation kring eleverna och uppföljning vid återanmälan
till sfi.
Linvux ska tillsammans med Birgittaskolan fortsatt i uppdrag att under 2022
utveckla sitt lärotek.
Lärotekets funktion ska breddas och man ska kunna erbjuda handledning,
mentorskap och andra stödinsatser till samtliga elever som studerar inom den
nya kommunala vuxenheten.
Man ska arbeta för att öka tillgängligheten av stödinsatser så de även erbjuds
på distans.
Digital utveckling med inriktning mot distans- och fjärrundervisning
Förutom ovanstående utökning av tillgänglighet för stöd via distans ska Linvux
fortsatt utveckla undervisningsformerna distans- och fjärrundervisning.
Undervisningen ska utvecklas utifrån de kunskaper som förvärvats från
forskningsprogrammet där Birgittaskolan deltagit i de senaste 3 åren, gällande
fjärr- och distansundervisning, samt erfarenheter från arbetet med detsamma
under pandemin.
Det är önskvärt att dessa undervisningsformer får en volymökning där de är
lämpliga och ger en god kvalitativ undervisning.
Start av nya inriktningar och/eller anpassade yrkesinriktningar ska ske i
överenskommelse med avdelningschef för gymnasie- vuxenutbildning.
Linvux ska samverka med Centrum för vuxenutbildning och andra kommunala
utförare inom vuxenutbildningen samt regionalt med andra kommuner.
Antagning
Antagning till kommunal vuxenutbildning sker via antagningen på Centrum för
vuxenutbildning. Tidpunkt för kursstarter sker i överenskommelse med
Centrum för vuxenutbildning.
Ersättning
Ersättningen per poäng inkluderar kostnader såsom:
personalkostnader (lärare, skolledning)
kompetensutveckling för personal
läromedel för sfi
eventuella hjälpmedel
övrig utrustning (t ex datorer och lös inredning)
administrativa kostnader
Ersättningarna inkluderar validering och utveckling av lärlingsutbildning samt
erbjudande om lärlingsplats inom Vård- och omsorgsprogrammet för vuxna.
Lokalkostnader ersätts separat. Ersättning per poäng räknas årligen upp med
pris- och lönejustering.
Linvux vuxenutbildning har fasta ersättningar för kurator, studie-och
yrkesvägledare som samverkar med Centrum för vuxenutbildning.
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Vidare finns medel för utvecklingsinsatser, forskning samt studiestöd inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
På sfi finns fasta ersättningar för språkstödjare samt elevsamordnare och
studentmedarbetare.
Utöver detta verksamhetsuppdrag direktbeställs vuxenutbildning på ALG (dnr
2021-585). 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 Linvux omfattar ca 83 700 tkr på
helårsbasis under perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 och finansieras inom
ramen för vuxenutbildning.
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 Linvux studerar betydligt fler kvinnor än män.
Samråd
Verksamhetsuppdraget har tagits fram gemensamt av utbildningsförvaltningen
och skolledningen på Linvux.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av utbildningsinsatser sker genom bildningsnämndens
systematiska kvalitetsarbete.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Beslut enligt MBL 11 § har genomförts den 7 juni 2022. Det beslutades i
enighet.

5 (5)

Utbildningsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Enhetschef på Linvux

