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genomförts medan annat återstår. Utifrån den insyn förvaltningen
har i stadens arbete konstateras att åtgärdsplanens genomslag i
förvaltningarnas arbete varierar.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
11 september 2014.
Förslag till beslut
Ledamoten Yvonne Fernell Ingelström m.fl. (M), ledamoten Jan
Jönsson (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), ledamoten Awad Hersi m.fl.
(MP) samt ledamoten Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Yvonne
Fernell Ingelström m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP) samt
ledamoten Kristian Ljungblad (C) förslag till beslut.
Reservation
Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), ledamoten Awad Hersi m.fl.
(MP) samt ledamoten Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
1. Att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§4
Yttrande över remissen Revidering av resursfördelningssystem
för vuxenutbildning
AMN 2014-0239-01.06
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att som svar på remissen
hänvisa till förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet ”Revidering av
resursfördelningssystem för vuxenutbildning” till
arbetsmarknadsnämnden för yttrande.
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Vuxenutbildningen är anslagsfinansierad och år 2014 fick
arbetsmarknadsnämnden 261,5 mnkr i anslag. Om tilldelade
resurser inte räcker till att alla sökande kan få en studieplats görs ett
urval där den som har lägst utbildning har företräde.
Undantag är de som ska läsa på grundläggande nivå och de som har
en examen från ett yrkesprogram men saknar grundläggande
behörighet till högskola. Dessa har enligt skollagen rätt att få läsa
inom vuxenutbildningen
Arbetsmarknadsnämnden har för 2014 avsatt medel utifrån stadens
budget motsvarande 1 000 heltidsstuderande inom den
grundläggande vuxenutbildningen (för de som har rätt att studera),
och 4 100 heltidsstuderande inom den gymnasiala delen (varav
vissa har rätt att studera).
Vuxenutbildningen saknar i dagsläget schablonsystem vilket
utbildning i svenska för invandrare (sfi), gymnasieskola och
grundskola har. Detta innebär att anslaget för vuxenutbildning inte
påverkas av efterfrågan. Detta riskerar medföra problem framförallt
utifrån den delen av vuxenutbildningen som staden enligt lag ska
tillhandahålla då efterfrågan förändras. Därför föreslås att en
schablon på 48 747 kr per helårsstuderande inrättas för
grundläggande nivå. Avläsning av prestationer ska ske månatligen.
Förvaltningen ser positivt på förslaget att delar av
vuxenutbildningen skulle få en prestationsbaserad resursfördelning.
Förvaltningen konstaterar dock att det även finns tillfällen då
studier på den gymnasiala vuxenutbildningen kan vara en rättighet
enligt lagens mening. Även denna del av verksamheten borde
omfattas av en prestationsbaserad ersättning. Förvaltningen delar
uppfattningen att avläsningen bör ske månatligen så att korrekt
ersättning utgår till nämnden. Men i dagsläget konstateras att
systemstöd för detta saknas då elevsystemet EMMA ännu inte
utvecklats för att kunna ge den informationen. Hur avläsningen ska
ske måste lösas innan en prestationsbaserad resursfördelning kan
införas. I detta sammanhang vill förvaltningen också framhålla att
även sfi:s resurstilldelning bör ske efter månatliga avläsningar.
Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den
11 september 2014.
Förslag till beslut
Ledamoten Yvonne Fernell Ingelström m.fl. (M), ledamoten Jan
Jönsson (FP) samt ledamoten Kristian Ljungblad (C) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), ledamoten Awad Hersi m.fl.
(MP) samt ledamoten Karin Rågsjö (V) framlade ett annat förslag
till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.
Nämnden beslutade utan omröstning enligt ledamoten Yvonne
Fernell Ingelström m.fl. (M), ledamoten Jan Jönsson (FP) samt
ledamoten Kristian Ljungblad (C) förslag till beslut.
Reservation
Ordförande Emilia Bjuggren m.fl. (S), ledamoten Awad Hersi m.fl.
(MP) samt ledamoten Karin Rågsjö (V) reserverade sig mot
nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.
1. Att överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

§5
Upphandling av utbildning i svenska för invandrare och
kommunal vuxenutbildning
AMN 2014-0271-01.01
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag och i övrigt
detta tjänsteutlåtande.
2. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra till
förvaltningen att begära in anbud från externa anordnare av
utbildning i svenska för invandrare och kommunal
vuxenutbildning, genomföra upphandlingen samt ta fram ett
beslutsunderlag.
3. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra till
arbetsmarknadsdirektören att fatta tilldelningsbeslut samt
teckna avtal med externa anordnare.
4. Arbetsmarknadsnämnden beslutar att justera paragrafen
omedelbart.
Ärendet
Nuvarande tjänstekoncessionsavtal inom både utbildning i svenska
för invandrare och kommunal vuxenutbildning löper ut 2015-06-30
varför upphandling behöver genomföras för ny avtalsperiod.
Aktuell upphandling genomförs som förenklat förfarande i enlighet
med lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Upphandlingen

