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Samverkan inom yrkesvuxenutbildning
Redogörelse för ärendet
Från och med 1 januari 2017 gäller nya regler för statsbidrag för yrkesvuxenutbildning.
Regeringen satsar ytterligare resurser för en utökad yrkesvuxenutbildning. Kravet är
samverkan mellan minst tre kommuner i syfte att erbjudna utbildningar skall matcha såväl
lokala som regional arbetskraftsbehov. Samverkande kommuner söker statsbidrag
gemensamt genom att en kommun administrerar kommunernas ansökan. Respektive
kommun erhåller resurser i förhållande till folkmängd och graden av arbetslöshet. Varje
enskild kommun samfinansierar yrkesvuxenutbildningsplatserna genom att för varje
statsfinansierad utbildningsplats finansierar kommunen ytterligare en studieplats. Avsikten är
att kommuninvånare i respektive kommun skall ha möjlighet att studera i egen eller i någon
av de samverkande kommunerna.
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
” 33 § Ansökan ska göras gemensamt av de samverkande kommunerna. Av
ansökan ska det framgå
1. vilket eller vilka yrkesområden som ansökan avser,
2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen
sammanlagt ska omfatta,
3. att kommunerna sammantaget finansierar utbildning som motsvarar utbildning
enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplatser som
ansökan avser,
4. att utbildningen inbegriper en möjlighet till validering om det finns elever som
behöver det,
5. en analys av kompetensbehovet hos den privata och offentliga
arbetsmarknaden inom de samverkande kommunerna,
6. hur utbildningen har planerats och på vilket sätt den planerade utbildningen
svarar mot kompetensbehovet hos arbetsmarknaden inom de samverkande
kommunerna,
7. skälen till att kommunerna gemensamt har prioriterat det eller de
yrkesområden som ansökan avser, och
8. övriga uppgifter som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av 40 §.
Av ansökan ska det också framgå hur arbetslivet i de samverkande kommunerna har medverkat i
planeringen av utbildningen samt hur den regionalt utvecklingsansvariga aktören i det eller de län
som kommunerna tillhör och Arbetsförmedlingen har medverkat i planeringen av utbildningsutbudet.
Förordning (2016:1371).”
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Region Kronoberg är i detta sammanhang uppdelad i två samverkansområden, östra och
västra. Samverkande kommuner i västra området är Markaryd, Älmhult och Ljungby.
Ljungby ansvarar för gemensam administration och ansökan av statsbidrag med underlag
från övriga kommuner. Avsikten är att kunna marknadsföra hela samverkansområdets
utbildningar, utjämna statsbidrag då viss kommun producerar förhållandevis mer/mindre
utbildning än sökta medel och kunna samarbeta organisatoriskt och pedagogiskt kring
yrkesvuxenutbildningen.
Överväganden
Ansökan av statsbidrag för 2018 sker under december 2017. Utfallet av samverkan bör
utvärderas i juni 2018.
Samverkan mellan kommunerna sker idag på ledningsnivå. Ett fördjupat samarbete bör växa
fram efter hand enligt följande modell:
1.
2.
3.

Först göra gemensam ansökan om statsbidrag.
Därefter marknadsföra egna och samverkande kommuners utbildningar.
Slutligen fördjupat samverka kring organisatoriska och pedagogiska frågor.

Förslag till beslut







Markaryd, Älmhult och Ljungby samverkar inom ramen för yrkesvuxenutbildning.
Alla erbjudna yrkesutbildningar marknadsförs i alla tre kommunerna.
Elev som studerar i samverkanskommun genererar ersättning till mottagande kommun enligt
riksprislistan efter beslut av respektive rektor i hemkommunen.
Ljungby sammanställer och ansöker om statsbidrag utifrån önskemål från samverkande
kommuner. Respektive kommun mottar sin del av statsbidraget och medel som en kommun
inte kan använda fördelas jämt mellan de kommuner i samarbetet som kan använda dessa.
Markaryd, Älmhult och Ljungby samverkar i tillämpliga delar avseende organisatoriska och
pedagogiska frågor inom yrkesvuxenutbildningen.
Samverkan mellan Markaryd, Älmhult och Ljungby hindrar inte att utbildningar köps in hos
andra kommuner.
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