Datum
2019-01-30

Dnr
KAN19/5

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Beställning Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden/division Barn,
utbildning, kultur avseende
vuxenutbildning
2019

Beställning

Dnr KAN19/5

2/12

Innehåll
1 FORMALIA......................................................................................................................... 2
1.1.

PARTER/KONTAKTPERSONER .................................................................................... 2

1.1.

GILTIGHETSTID ........................................................................................................ 3

1.2.

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................. 3

1.3.

DATASKYDDSOMBUD ................................................................................................ 3

2

OMFATTNING .............................................................................................................. 3

3

UPPFÖLJNING ............................................................................................................ 3

3.1

SYSTEMATISK KVALITETSUPPFÖLJNING .............................................................. 3

3.2

UPPFÖLJNING AV NATIONELLA MÅL ...................................................................... 4

4

EKONOMI .................................................................................................................... 4
4.1

5

FINANSIERING .......................................................................................................... 4

4.1.1

Volymersättning ............................................................................................................. 4

4.1.2

Anslagsfinansiering ........................................................................................................ 5

4.1.3

Statsbidrag, integrerade i grundbelopp .......................................................................... 5

4.1.4

Övriga statsbidrag .......................................................................................................... 5

4.1.5

Avgifter ........................................................................................................................... 5

VUXENUTBILDNING ................................................................................................... 6
5.1

GRUNDUPPDRAG ..................................................................................................... 6

5.2

SÄRSKILDA UPPDRAG ............................................................................................... 6

5.3

FÖRBÄTTRINGSUPPDRAG.......................................................................................... 9

5.4

VOLYMER OCH ERSÄTTNINGAR ................................................................................ 10

6

INSYN OCH TILLSYN ................................................................................................ 11

7

STYRANDE DOKUMENT .......................................................................................... 12

1 Formalia
1.1. Parter/kontaktpersoner
Beställare är Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och utförare är division Barn,
Utbildning och Kultur.
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Kontaktpersoner är sakkunniga tjänstemän för Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden och divisionschef för division Barn, Utbildning och Kultur.

1.1. Giltighetstid
Beställningen avser kalenderåret 2019.

1.2. Förändrade förutsättningar
Om förutsättningarna för genomförande av beställd verksamhet väsentligt förändras, t
ex genom protokollförda politiska beslut om inriktning, organisation, omfattning och
kvalitet eller ändrade krav i lagar och förordningar, kan beställningen komma att
revideras.

1.3. Dataskyddsombud
Kommunens dataskyddsombud.

2 Omfattning
Beställningen omfattar de verksamheter som ingår i Kompetens- och
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde utifrån reglemente och ansvar som
huvudman. I Nyköpings kommun är huvudmannaskapet delat. Kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden är huvudman för verksamheterna inom de delar som rör
verksamhetens kvalitet. Produktionsstyrelsen är huvudman för de delar som rör
personal och lokaler. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör
huvudmannens uppdrag regleras i nämndens delegationsordning.
Verksamheter:
−

Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna – Lärvux (Skollagen 2010:800,
kap 20-21)

−

Högre utbildning (Lag Yh (2009:128) och förordning (2009:130)

−

Feriepraktik (Enligt nämndens reglemente)

−

Kommunala aktivitetsansvaret (Skollagen 2010:800, kap 29 § 9)

3 Uppföljning
3.1

Systematisk kvalitetsuppföljning

Kommunfullmäktiges övergripande mål samt nämndens verksamhetsmål följs upp på
divisionsnivå. Nationella mål och nyckeltal för respektive verksamhet, följs upp på
enhetsnivå samt redovisas per verksamhet på divisionsnivå. Måluppfyllelsen av de
nationella målen mäts genom självskattning med hjälp av BRUK, enkäter, intervjuer
och övriga relevanta underlag.
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Uppföljning av nationella mål

Nationella målområden för vuxenutbildning är Kunskaper, utbildningsval – arbete och
samhällsliv, Bedömning och betyg samt Styrning och ledarskap.
Redovisning av ovanstående målområden lämnas till huvudmannen inför
nämndsammanträden enligt överenskommen plan för systematisk kvalitetsuppföljning.
Nämnden återkopplar sin analys till divisionsledningen enligt fastställd mötesordning.
Gemensamt för all redovisning av statistik i samband med kvalitetsuppföljning är att
den efter säkerställande om anonymitet ska vara könsuppdelad.

3.3

Uppföljning av uppdrag

Redovisning av förbättringsuppdrag och särskilda uppdrag ska lämnas till
huvudmannen enligt angivna datum i uppdragsbeskrivningen alternativt inför
delårsrapport och årsbokslut enligt av Kommunstyrelsen beslutat tidsplan.
Gemensamt för all redovisning av statistik i samband med uppföljning av förbättringsoch särskilda uppdrag är att den, efter säkerställande om anonymitet, ska vara
könsuppdelad.

4 Ekonomi
4.1

Finansiering

Nämndens riktlinjer för resursfördelning styr förutsättningar för beräkning av ersättning
till produktionen.
4.1.1

Volymersättning

Ersättningen är i huvudsak volymbaserad. Angiven volym är den prognostiserade
volym som beställningen omfattar. Produktionen ersätts utifrån faktiskt antal
elever/studerande varje månad.
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Anslagsfinansiering

De verksamheter som anslagsfinansieras av nämnden ersätts av nämnden med 1/12delar genom bokföringsorder.

4.1.3

Statsbidrag, integrerade i grundbelopp

Finansiering av beställningen sker inom den budgetram som kommunfullmäktige
beslutat. I budgetramen är de statsbidrag som ingår i anslag för kommunalekonomisk
utjämning inräknade.
Nämnden riktar inga medel utifrån dessa statsbidrag, de ingår i de ersättningar som
beskrivs i avsnitten om volymer och ersättningar för respektive verksamhet.
Statsbidrag för studerande på svenska för invandrare tilldelas nämnden utifrån en
schablon.

4.1.4

Övriga statsbidrag

Produktionen ansvarar för att själv ansöka om de statsbidrag som rör verksamhetens
utförande.

4.1.5

Avgifter

Verksamheter som omfattas av denna beställning är avgiftsfria för elever och
studerande. På gymnasial vuxenutbildningen och högre studier får de studerande stå
för läromedelskostnaden och eventuell kopieringskostnad.
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5 Vuxenutbildning
5.1

Grunduppdrag

Produktionen ska utforma och genomföra vuxenutbildning enligt gällande lagar och
förordningar (Skollag 2010:800, VuxF 2011:1108, SKOLFS 2012:101,YH 2009:128,
2009:130. Beslutanderätt och ansvarsuppdrag i frågor som rör huvudmannens uppdrag
regleras i nämndens delegationsordning.

5.2

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag

Direktiv

Rapport
till

Datum

Uppdragsmottagare

Erbjuda ett attraktivt och
efterfrågat utbud av
eftergymnasiala
utbildningsmöjligheter

Aktivt arbeta för att
Nyköpings kommun
erbjuder efterfrågade
Yrkeshögskoleutbildningar.
Rektor lämnar underlag till
nämnden på utbildningar
som efterfrågas eller bör
sökas om. Efter dialog
mellan nämnden och
rektor kan
ansökningsprocesser
inledas.

KAN via
VP

Årsbokslut

BUK, Campus
Nyköping

KAN

Delår och
årsbokslut

BUK, Campus
Nyköping

Samverka med högskolor
och universitet för
anordnande av enskilda
kurser och hela program.
Målsättningen är 1 500
studerande 2020.
Ansvara för Kommunala
aktivitetsansvaret samt
Utökat kommunalt
aktivitetsansvar

Samordna och
administrera det
Kommunala
aktivitetsansvaret (KAA)
för nyköpingsungdomar i
åldern 16 – 19 (SL
2010:800 29 kap 9 §).
Uppdraget Utökat
kommunalt
aktivitetsansvar (UKAA) för
gruppen 20 – 24 år
innebär att Campus
Nyköping fortsätter stödja
ungdomar för att de ska nå
en gymnasieexamen eller
bli anställningsbara.
Skriftlig rapport samt
redovisning på lämpligt
nämndmöte inför
årsbokslut.
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Särskilda uppdrag

Direktiv

Rapport
till

Datum

Uppdragsmottagare

Ansvara för kommunens
arbete utifrån
Delegationen för unga
och nyanlända till arbete
(DUA)

Samordna och
administrera kommunens
arbete utifrån
Delegationen för unga och
nyanlända till arbete
(DUA). Skriftlig rapport
samt redovisning på
lämpligt nämndmöte inför
delår och årsbokslut.
(UAIN17/56)

KAN

Delår och
årsbokslut

BUK, Campus
Nyköping

Organisera och
administrera Nyköpings
kommuns feriepraktik
2019.

Uppdraget är att erbjuda
feriepraktik;

KAN

Årsbokslut

BUK, Campus
Nyköping

•

till ungdomar som
fyllt 15 år och
som slutar
årskurs 9
sommaren 2019.

•

till elever i årskurs
7 - 8 (50 platser)
utifrån behov
enligt Ungdomsstödjare och
Familjestöd på
DSO, oavsett
bostadsområde.

•

inom vårdområdet till elever
på Vård- och
omsorgsprogrammet som
söker feriepraktik

•

till elever på
Språkintroduktion
(50 platser).
Asylsökande
elever måste ha
fått ”AT-UND”
(bevis om att man
är undantagen
från skyldigheten
att ha arbetstillstånd) och
därefter ett samordningsnummer
för att kunna
erbjudas
feriepraktik.

Skriftlig rapport samt
redovisning på lämpligt
nämndmöte inför
årsbokslut.
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Särskilda uppdrag

Direktiv

Rapport
till

Datum

Uppdragsmottagare

Nämnden ska få
information om inkomna
synpunkter

Till nämnden rapportera
svar på frågor och
kommentarer inkomna till
Synpunkten.

KAN via
VP

Årsbokslut

BUK, Campus
Nyköping

BUK ska följa FN:s
konvention för barnens
rättigheter

Redovisa hur BUK
säkerställer att FN:s
konvention för barnens
rättigheter
(Barnkonventionen)
beaktas inom
verksamheten

KAN via
VP

Årsbokslut

BUK, Campus
Nyköping

BUK ska säkerställa att
all information som är
riktad till allmänheten
skall vara lättillgänglig
och begriplig för den
enskilde

Redovisa åtgärder för att
all information som är
riktad till allmänheten skall
vara lättillgänglig och
begriplig för den enskilde.
(Se Myndigheten för
tillgängliga medier, MTM)

KAN via
VP

Årsbokslut

BUK, Campus
Nyköping

Samverka inom
divisionen och med
andra divisioner, andra
kommuner i närområdet,
berörda myndigheter,
näringslivet och
civilsamhället.

Att inom
internöverenskommelsens
budget söka nya projekt
för att underlätta för
personer att komma ut på
arbetsmarknaden eller
vidare till studier samt
hjälpa företag att nå
efterfrågad kompentens.

KAN via
VP

Årsbokslut

BUK, Campus
Nyköping
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Förbättringsuppdrag

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har av fullmäktige fått
följande förbättringsuppdrag inför 2019, Utveckla arbetet för att även ge de som saknar
sysselsättning rimliga möjligheter att integreras i samhället.
Nämnden ger i sin tur division Barn, utbildning och kultur som förbättringsuppdrag,
Utveckla arbetet för att även ge de som saknar sysselsättning rimliga möjligheter att
integreras i samhället. Uppföljningen ska omfatta en analys av utfallet.
Förbättringsup
pdrag

Indikator

Utfall 2017

Utfall 2018

Acceptabelt
värde 2019

Tidpunkt
avrapporteri
ng

Utveckla arbetet

Antal timmar i genomsnitt

212

Ingen uppgift

185

Delårsbokslut

för att även ge de

för att nå godkänt i Sfi

som saknar

kurs 3 D, antal timmar

sysselsättning

(Skolverket)

87

Ingen uppgift

90

Delårsbokslut

rimliga
möjligheter att
integreras i
samhället
Andelen studerande på
Yrkeshögskoleutbildning
ar som 6 månader efter
avslutad utbildning har
sysselsättning inom ett
område kopplat till deras
utbildning, %
(Myndigheten för
Yrkeshögskoleutbildning)
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Volymer och ersättningar

Ersättningen är i huvudsak anslagsfinansierad med undantag av SFI-undervisningen
som regleras månadsvis utifrån faktiskt antal undervisningsmånader och Kommunala
aktivitetsansvaret som regleras månadsvis utifrån faktiskt antal ungdomar i
målgruppen.
Verksamhet

Volym

Vilken
verksamhet

Årsstudiepl
atser

Grundläggande
vuxenutbildning

180 inkl
KAA/UKAA

Gymnasial
vuxenutbildning

450 inkl
KAA/UKAA

Särskild utbildning
för vuxna - Lärvux

Ersättning
Antal
elever/stu
derande

Kr/utbildni
ngsmånad

35

1 864
5 000

4 800

4280+720

3 750 för
distansutb.

5 000

23 244 *

6 000

Feriepraktik

3 080
150
ungdomar i
målgruppen

Grund org.
2 132 tkr
+volymers.

Bokförs
månadsvis

48 515

Högre utbildning.
(högskole- och
yrkeshögskoleutbi
ldning

Kommunalt
aktivitetsansvar
16-24 år
(KAA/UKAA)

När

Månadsvis
35

460

Totalt tkr

23 407

Sfi,
samhällsorienterin
g, läs- och
skrivhjälp
Delsumma 1

Antal
utbildnings
månader

Avräkning

1 tkr
/månad/
ungdom i
målgrupp

3 932

Delsumma 2

13 012

Totalt Campus

61 527

Månadsvis

Bokförs
månadsvis

*) KAN erhåller statsbidrag motsvarande 12 000 tkr. Nettokostnad för KAN 11 244 tkr
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6 Insyn och tillsyn
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden har rätt att utöva den tillsyn som nämnden
anser är relevant. Utföraren ska medverka till att nämnden får efterfrågad statistik,
utvärdering och uppföljning.
Nämndens kvalitetsgrupp, har i uppdrag att inom ramen för fastställda mål och uppdrag
i beställningen följa divisionens arbete med att utveckla kvaliteten inom nämndens
verksamhetsområden.
Sakkunniga tjänstemän och divisionsledning har regelbundna beställar-/utförarmöten.
Övergripande avstämning av beställningen sker regelbundet.
Mötesformer med nämnd och produktion fortsätter enligt den modell som blev
överenskommen inför hösten 2016. Utvärdering av mötesformerna sker under 2019.
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7 Styrande dokument
Utöver de grunduppdrag, uppdrag och kvalitetskrav som preciseras i budget finns det
andra styrande dokument utföraren har att förhålla sig till. Dessa är direkta uppdrag via
delegation eller riktlinjer.
−

Skollagen (2010:800)

-

Vuxenutbildningsförordningen (SFS 2011:1108)

-

Lag (2009:128) och förordning (2009:130) om yrkeshögskolan och föreskrifter
från Myndigheten för yrkeshögskolan

-

Läroplaner

-

Ämnes-/ kursplaner

−

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning
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