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Avtal	  om	  vuxenutbildning	  i	  Västerbottens	  län	  

§	  1	  Bakgrund	  
Detta	  avtal	  har	  tillkommit	  som	  en	  naturlig	  följd	  i	  ett	  fördjupat	  samarbete	  inom	  kommunal	  
vuxenutbildning	  i	  Västerbottens	  län.	  	  
	  
Kommunerna	  i	  Västerbotten	  har	  i	  regel	  små	  resurser	  för	  vuxenutbildning,	  såväl	  ekonomiskt	  och	  
personellt.	  De	  flesta	  kommunerna	  har	  också	  en	  liten	  folkmängd,	  spridd	  över	  en	  stor	  yta,	  vilket	  gör	  
det	  svårt	  att	  kunna	  erbjuda	  ett	  attraktivt	  utbud	  av	  vuxenutbildning	  på	  egen	  hand.	  De	  femton	  
kommunerna	  tillsammans	  har	  däremot	  en	  befolkning	  på	  drygt	  258	  000	  personer,	  vilket	  ger	  ett	  
betydligt	  bättre	  underlag	  för	  att	  starta	  kurser.	  Om	  regionen	  samordnar	  sitt	  kursutbud	  kan	  såväl	  
lärarresurser	  som	  ekonomiska	  medel	  användas	  mer	  rationellt.	  Tanken	  är	  att	  de	  specialistkunskaper	  
och	  kompetensområden	  som	  finns	  etablerade	  i	  de	  olika	  kommunerna	  ska	  komma	  hela	  regionen	  till	  
del.	  Samarbetet	  skall	  bygga	  på	  goda	  fördelningsprinciper	  mellan	  anordnarkommunerna,	  så	  att	  
vuxenutbildning	  finns	  tillgänglig	  i	  hela	  länet.	  	  
	  
Västerbotten	  har	  en	  regional	  arbetsmarknad	  där	  näringslivet	  hämtar	  arbetskraft	  från	  flera	  
kommuner.	  Det	  är	  därför	  också	  naturligt	  att	  utbilda	  med	  fokus	  på	  hela	  regionens	  utveckling.	  Varje	  
kommun	  bör	  därför	  lägga	  egna	  kortsiktiga	  intressen	  åt	  sidan	  till	  förmån	  för	  regionens	  långsiktiga	  
nytta	  och	  medborgarnas	  behov.	  Den	  demografiska	  utvecklingen	  resulterar	  i	  att	  allt	  fler	  går	  i	  pension	  
under	  de	  närmaste	  åren,	  medan	  de	  ungdomskullar	  som	  kommer	  ut	  på	  arbetsmarknaden	  är	  för	  små	  
för	  att	  fylla	  luckorna.	  Detta	  innebär	  att	  fler	  vuxna	  måste	  vidareutbilda	  sig	  för	  att	  matcha	  
arbetsmarknadens	  behov.	  
	  
Sammantaget	  uttrycker	  denna	  bakgrund	  en	  anda	  av	  samsyn	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  ett	  reellt	  
samarbete	  om	  kommunal	  vuxenutbildning	  i	  Västerbottens	  län.	  

§	  2	  Avtalsområde	  
Detta	  avtal	  omfattar	  grundläggande	  vuxenutbildning,	  särskild	  utbildning	  för	  vuxna,	  utbildning	  i	  
svenska	  för	  invandrare	  samt	  gymnasial	  vuxenutbildning.	  Avtalet	  gäller	  såväl	  former	  för	  ansökan	  om	  
statsbidrag	  som	  samarbete	  kring	  vuxenutbildningen	  i	  länet.	  	  

§	  3	  Ansökan	  om	  statsbidrag	  för	  vuxenutbildning	  
Ansökan	  om	  statsbidrag	  för	  vuxenutbildning	  görs	  gemensamt	  i	  Västerbottens	  län.	  Huvudansvaret	  för	  
ansökningarna	  växlar	  årligen	  mellan	  kommunerna.	  Varje	  enskild	  kommun	  upprättar	  en	  lokal	  ansökan	  
efter	  de	  kriterier	  som	  Skolverket	  fastställt.	  Huvudansvarig	  kommun	  svarar	  för	  sammanställning	  till	  en	  
gemensam	  ansökan	  till	  Skolverket.	  Statsbidraget	  fördelas	  enligt	  överenskommen	  princip	  omgående	  
till	  kommunerna.	  Redovisning	  av	  resultat	  görs	  av	  respektive	  kommun	  enligt	  Skolverkets	  anvisningar.	  
Omfördelning	  av	  årsstudieplatser	  och	  ansökan	  om	  tilläggsplatser	  görs	  i	  det	  regionala	  nätverket	  för	  
vuxenutbildningen.	  

§	  4	  Samarbetsformer	  
Avtalet	  förutsätter	  ett	  kontinuerligt	  samarbete	  mellan	  kommunerna	  för	  att	  skapa	  en	  anpassad	  
vuxenutbildning	  utifrån	  skiftande	  behov	  och	  förutsättningar.	  Utvecklingsfrågor	  av	  strategisk	  karaktär	  
samt	  kvalitetssäkring	  utgör	  fokus	  i	  samrådet.	  Intentionerna	  i	  avtalet	  och	  konsekvenserna	  av	  
detsamma	  ska	  processas	  regelbundet	  i	  det	  regionala	  nätverket	  för	  vuxenutbildningen.	  
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Huvudansvaret	  för	  samarbetet	  växlar	  årligen	  mellan	  kommunerna.	  Huvudansvarig	  har	  ett	  särskilt	  
ansvar	  att	  sammankalla	  till	  erforderliga	  möten	  i	  länet.	  

§	  5	  Kommunens	  och	  anordnarkommunens	  ansvar	  	  
Varje	  kommun	  avgör	  hur	  utbudet	  i	  den	  egna	  kommunen	  ser	  ut.	  Kommunens	  bedömningar	  av	  behov	  
och	  utbud	  bildar	  underlag	  för	  strategier	  för	  det	  regionala	  samarbetet	  om	  vuxenutbildning.	  

I	  strategiska	  frågor	  sker	  ett	  samarbete	  med	  Länsgrupp	  kompetensplattform,	  där	  det	  regionala	  
nätverket	  för	  vuxenutbildningen	  är	  representerat.	  	  

Anordnarkommun	  är	  huvudman	  för	  utbildningar,	  validering,	  prövning	  eller	  annat	  stöd	  för	  lärande	  
som	  genomförs.	  Därmed	  ansvarar	  huvudman	  för	  information,	  planering,	  genomförande,	  
betygshantering,	  kvalitetsuppföljning	  och	  ekonomisk	  reglering	  för	  deltagare	  från	  andra	  kommuner.	  

§	  6	  Ansökan,	  urval	  och	  antagning.	  
Den	  sökande	  sänder	  sin	  ansökan	  till	  hemkommunen.	  Ansökan	  skickas	  tillsammans	  med	  yttrande	  från	  
hemkommunen	  till	  anordnarkommunen.	  I	  enlighet	  med	  skollagen	  bedöms	  alla	  ansökningar	  lika	  
oavsett	  den	  sökandes	  kommuntillhörighet.	  Urval	  görs	  i	  enlighet	  med	  skollag	  och	  
vuxenutbildningsförordningar.	  

§	  7	  Ersättning	  	  
Utbildningsplatser	  inom	  länets	  vuxenutbildning	  betalas	  enligt	  en	  generell	  prislista	  med	  Skolverkets	  
ersättningsmodell	  som	  riktmärke.	  Prislistan	  uppdateras	  kalenderårsvis.	  Varje	  anordnarkommun	  
redovisar	  eventuella	  undantag	  från	  denna	  prissättning	  till	  övriga	  kommuner.	  Validerade	  poäng	  och	  
prövning	  ersätts	  enligt	  samma	  prislista.	  	  
Fakturering	  och	  avstämning	  av	  resultat	  görs	  av	  anordnande	  kommun	  till	  hemkommun	  och	  baseras	  på	  
genomförd	  verksamhet.	  Fakturering	  sker	  ej	  för	  studieavhopp	  inom	  sex	  veckor	  från	  kursstart.	  	  
Om	  deltagare	  under	  utbildningens	  gång	  byter	  hemkommun	  svarar	  den	  nya	  hemkommunen	  för	  
fortsatt	  betalning	  kommande	  kalenderhalvår	  och	  fortsättningsvis.	  

§	  8	  Information	  
Varje	  kommun	  åtar	  sig	  att	  löpande	  informera	  sina	  medborgare	  om	  länets	  utbud	  av	  studiemöjligheter,	  
genom	  vägledning	  och	  genom	  gemensam	  hemsida	  www.samarbeta.se.	  

§	  9	  Försäkring	  
Anordnarkommun	  tecknar	  olycksfallsförsäkring	  för	  samtliga	  vuxenstuderande	  hos	  kommunen.	  

§	  10	  Avtalsparter	  
Avtalets	  parter	  är	  kommunerna	  i	  Västerbottens	  län:	  Bjurholm,	  Dorotea,	  Lycksele,	  Malå,	  Nordmaling,	  
Norsjö,	  Robertsfors,	  Skellefteå,	  Storuman,	  Sorsele,	  Umeå,	  Vilhelmina,	  Vindeln,	  Vännäs,	  Åsele.	  

§	  11	  Avtalsperiod	  
Föreliggande	  avtal	  gäller	  from	  2012-‐01-‐01	  –	  2012-‐12-‐31.	  Avtalet	  förlängs	  med	  ett	  kalenderår	  i	  taget	  
om	  det	  inte	  sägs	  upp	  senast	  tre	  månader	  före	  avtalsperiodens	  utgång.	  Avtalet	  ska	  efter	  beslut	  i	  
respektive	  kommun	  verifieras	  med	  protokollsutdrag	  från	  ansvarig	  nämnd/styrelse,	  vilket	  skickas	  till	  
Region	  Västerbotten	  senast	  den	  31	  december	  2011.	  


