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Arbetsmarknadsnämnden 
 

Av ledamot aktualiserad fråga om Vuxenutbildningen Linné 

Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Kenny Jonsson (c) ställde vid nämndens sammanträde 14 juni en fråga angående situationen 
på Vuxenutbildningen Linné utifrån ett möte på skolan med lärare och ledamöter i nämnden. 
Mötet var föranlett av det pågående arbetet med att få en budget i balans för egen regi och 
förvaltningens åtgärder i samband med detta. 
 
Sammanfattning  
 
Bakgrund 
Arbetsmarknadsnämnden har gett förvaltningen ett tydligt uppdrag att åstadkomma en budget 
i balans. Resultatet för delårsbokslutet per mars i år för Vuxenutbildningen Linné visar på ett 
minus på 11,5 miljoner för 2018. År 2017 redovisade skolan ett minus på 13,5 miljoner på 
helåret. Med anledning av detta har verksamheten vidtagit åtgärder på kort, medellång och lite 
längre sikt. 
 
Rektorerna på Linné håller på att ta fram handlingsplaner med åtgärder som behöver vidtas. 
Några insatser är redan påbörjade medan andra planeras. Lönekostnader är den enskilt största 
kostnaden i verksamheten idag. En planerad åtgärd är därför att öka den schemalagda under-
visningstiden för alla lärare. Idag undervisar de flesta lärare 15 timmar per vecka. För att nå 
en budget i balans föreslås undervisningstiden öka för alla lärare. Under hösten och tidigast 
från 1 augusti kommer riktmärket för undervisningstiden att vara 20 timmar per vecka för en 
heltidsanställd lärare. Hur varje enskild lärares tjänst kommer att se ut hanteras på enhetsnivå 
i dialog mellan rektor och lärare.  
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Andra åtgärder som planeras/redan genomförts är 
• Bättre marknadsföring av egenregins utbildningar 
• Effektivisera ledningsorganisationen och administrationen 
• Bättre balans mellan egen regi och externa aktörer 
• Se över timutlägg på kurser, timreduktion vid mindre grupper 
• Se över antagningen, ha intag oftare för att kunna fylla på i grupperna, öppna upp för 

flexiblare antagning 
• Utbildningar på 10 veckor 
• Nya studieformer 
• Lokalanvändning, se över olika alternativ för att kunna ta emot fler elever 
• Bolandsskolan hösten 2019 – större och mer ändamålsenligt 
• Nyetablering i Gottsunda – möjliggöra för större volymer 

 
 
Avdelningssamverkan vuxenutbildning 
På avdelningssamverkan den 15 maj presenterade förvaltningen delårsbokslutet och åtgärder 
med anledning av detta. På en extrainsatt APT veckan efter informerade skolledningen på 
Linné tillsammans med avdelningschef för vuxenutbildning om de planerade åtgärderna. Den 
30 maj genomfördes ett extra samverkansmöte. Lärarfacken ställde sig oeniga och förvalt-
ningen kallade till förhandling enligt 11 § MBL den 11 juni. En risk- och konsekvensanalys 
genomfördes den 12 juni mellan lärare, skolledning, HR-representanter och avdelningschef 
för vuxenutbildning den 12 juni. Den 21 juni genomfördes en MBL 14 § och därmed var 
förhandlingarna avslutade.  
 
Förändringarna kommer att genomföras successivt under hösten. 
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