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§1 Inledning och syfte 

Samtliga kommuner i Örebro län och Sydnärkes utbildningsförbund tillsammans med 

Region Örebro län har beslutat att samverka Regionalt yrkesvux genom att 

gemensamt söka statsbidrag. Genom denna samverkan har vi ett frisök vilket innebär 

att länets kommunmedborgare har tillgång till alla kommuners utbildningsutbud. 

Detta samverkansavtal kan ses som ett led i att uppfylla den vision som finns 

föreskriven i ”Samverkansavtal för den kommunala vuxenutbildningens utveckling i 

Örebro län” (Dnr: 18RS1917): 

Den kommunala vuxenutbildningen med dess olika skolformer är attraktiv, stärker 

länets tillväxt och bidrar till att höja individens valfrihet, livskvalitet och 

egenförsörjning.  

Den enskildes behov och förutsättningar tillsammans med arbetsmarknadens behov 

ska vara utgångspunkt för vuxenutbildningen i länet. För yrkesutbildningar ska 

planeringen utgå från en analys av arbetskraftsbehovet i de regionala 

arbetsmarknadsområdena. Tillgången till utbildning ska öka, vara likvärdig för 

medborgarna oavsett bostadsort och samtidigt bejaka de vuxnas frihet att välja 

utbildningar på olika håll i länet. Rätten till kompetensförsörjning ska värnas. 

Möjligheterna att kombinera vuxenutbildning med annan sysselsättning ska 

förbättras. Individuellt anpassade studier i tid och rum ska ökas. Validering av 

elevers tidigare kunskaper och kompetenser ska erbjudas och genomföras med hög 

kvalitet. 

Vuxenutbildningen ska bidra till ökad jämlikhet och minskade klyftor i samhället 

genom att öka utbildningsnivån och göra människor anställningsbara. Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas åt vuxenutbildningens betydelse för att nyanlända kan 

etablera sig i samhälle och arbetsliv.  

§ 2 Avtalets parter 

Parter i detta avtal är följande kommuner och utbildningsförbund samt Region Örebro 

län:  

Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, 

Sydnärkes utbildningsförbund (för Askersund, Hallsberg, Laxå) och Örebro. 

Region Örebro län ansvarar för att förvalta detta samverkansavtal enligt avtalets 

avsikter.  
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§ 3 Avtalets omfattning  

Avtalets parter är överens om att årligen gemensamt ansöka om medel för Yrkesvux, 

Yrkesvux+SFI, Lärlingsvux, Lärlingsvux+SFI,Yrkesförarutbildning samt 

Yrkesförare. 

 

De utbildningar som anordnas av de deltagande kommunerna är fritt sökbara för 

medborgare i kommunerna. Undantag är vård- och omsorgsutbildning och eventuellt 

andra utbildningar som anordnas enbart med kommunala medel; samt yrkesvuxkurser 

för personer som i huvudsak läser SFI (mer än 50%.)  De fritt sökbara utbildningarna 

framgår av bilaga 1. 

 

Beslut om genomförande av utbildningar, antal studieplatser och genomförda poäng 

under året fattas av deltagande kommunerna gemensamt varvid enighet krävs för att 

beslutet ska vara giltigt. En översyn av beslutsformerna görs under 2018 inför 

kommande år. 

 

Region Örebro län ansvarar för vara sammankallande till ingående kommuner och 

hålla ihop denna samverkan. Vidare ansvarar Region Örebro län för att förse 

anordnade kommuner med statistik och kunskapsunderlag kring arbetsmarknadens 

behov och bristyrken. 

 

Örebro kommun ansvarar för att samordna och skicka in statsbidragsansökningar för 

regionalt yrkesvux enligt ovan, samt samordna och skicka in redovisningar och 

rekvisitioner. Övriga kommuner ansvarar för att förse Örebro med underlag som 

bearbetats till av Örebro efterfrågad struktur.  

 

Vid upphandling av utbildning ska upphandlande kommun eftersträva att avrop om 

utbildning i andra kommuner är en möjlighet i avtal med anordnande företag. 

 

§ 3.1 Fördelning av statsbidrag  
 

1. Statsbidraget för Yrkesvux, Yrkesvux+ SFI  Lärlingsvux, Lärlingsvux+SFI 

fördelas utifrån den utbildning som genomförts i respektive kommun. 

Beräkningen ska utgå från antalet producerade poäng och gällande 

statsbidragsförordning om statsbidrag inom yrkesvux. Innan fördelning ska 

erforderligt antal platser fördelas till den motprestation som krävs. 

Motprestationen per kommun ska minst motsvara befolkningens andel av 

invånarantalet inom samverkansområdet. Avsteg från detta kan göras 

samtliga kommuner är överens om detta. 
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Avstämning av genomförd och planerad produktion och görs i april, augusti 

och oktober. 

 

2. I det fall den samlade produktionen efter avräkning av motprestation 

överstiger antal statsbidragsbeviljade platser reduceras fördelningen av 

statsbidrag per proportionellt till överskottets andel av beviljade platser. 

Gäller endast de utbildningar som har planerats gemensamt inom regionalt 

yrkesvux 

  

3. I det fall en kommun inte har producerat det antal årsstudieplatser som 

motsvarar utbetalt statsbidrag till kommunen, så ska återbetalning ske efter att 

redovisning till Skolverket gjorts. Återbetalning beräknas som 

mellanskillnaden mellan kommunens redovisning  och utbetalt statsbidrag. 

 

4. Statsbidraget för ersättning till arbetsplatser fördelas till de kommuner som 

genomfört lärlingsutbildning upp till maximalt det sökta beloppet för 

kommunen, se bilaga 3. I det fall en eller flera kommuner inte anordnat 

lärlingsplatser upp till det sökta antalet fördelas resterande statsbidrag till 

kommuner som anordnat lärlingsplatser utöver det sökta antalet för 

kommunen. 

 

5. Statsbidraget för yrkesförare fördelas enligt nedan: 

o Yrkesförare persontransporter: Örebro –  19 platser, Kumla 17 platser 

o Yrkesförare godstransporter 800 poäng: Örebro- 10 platser, Kumla  

10 platser 

o Fördelningen kan ändras i överenskommelse mellan Kumla och 

Örebro, t.ex. vid ändrad statsbidragstilldelning. 

o Till Yrkesförarutbildningar ska det antal platser som finansieras av 

riktade statsbidrag antagning göras med de länsbor som har högst 

prioritet i enlighet med överenskommen prioritetsordning. För övriga 

antagna gäller § 4.2 punkt 7. 

 

6. Statsbidrag för handledarutbildning inom regionalt yrkesvux fördelas i 

proportion till antalet personer som genomgått handledarutbildning som andel 

av de statsbidrag som kan rekvireras. 

 

7. Kostnader för gymnasiearbete inom sammanhållen yrkesutbildning betalas av 

hemkommunen utan beslut om interkommunal ersättning 
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§ 3.2 Hemkommunens ansvar 
 

8. Hemkommunen ansvarar för studie- och yrkesvägledning inför ansökan till 

yrkesvux. Ansökan sker via hemkommunen, dock utan prövning av 

interkommunal ersättning.  

9. Hemkommunen ersätter anordnande kommun med kostnad för fritt sökbara 

utbildningar utöver erhållna statsbidrag. Prislista i bilaga 2 gäller för denna 

ersättning. Ersättning baseras på genomförda poäng. Anordnande kommun 

ansvarar för att ha rutiner för att skyndsamt skriva ut studerande om varit 

frånvarande eller på annat sätt inte kan följa utbildningen, samt meddela 

hemkommunen. Uppföljning av elever genomför anordnande kommun. 

Information skickas på begäran ut till hemkommunen.  

o I det fall en studerande byter folkbokföringskommun, ansvarar den 

kommun som vid antagningen var hemkommun för kostnaden enligt 

ovan. 

o I det fall en studerande har behov hav särskilt stöd avgör 

hemkommunen omfattningen av eventuella extra resurser, och har 

också betalningsansvar för insatsen. 

 

§ 3.3 Anordnade kommuns ansvar 
10. Anordnande kommun ansvarar för studie- och yrkesvägledning, rapportering 

till CSN och övrigt administrativt arbete samt myndighetsutövning som krävs 

för utbildningens genomförande. 

11. Beslut om antagning fattas av anordnande kommun utifrån de gemensamt 

framtagna riktlinjerna. (Bilaga) 

12. Efter genomförd antagning ska anordnande kommun meddela hemkommunen 

vilka personer som antagits till utbildningen.  

13. Anordnande kommun ska genomföra uppföljning av genomförda utbildningar 

och presentera dem för samverkande kommuner. Uppföljningen ska innehålla 

uppgift om sysselsättning och försörjning  för deltagarna 3 -6 månader efter 

genomförd utbildning. 

 

 

§ 4 Avtalsvillkor, avtalsperiod och 
uppföljning 

Avtalet gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare. Avtalsvillkoren följs upp 

kontinuerligt i REKO. Om det under avtalsperioden fattas beslut på nationell nivå 
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som väsentligen ändrar förutsättningarna i detta avtal kan omförhandling eller 

uppsägning av avtalet i dess helhet ske. 

Avtalet kan sägas upp av någon av avtalsparterna per den 31 oktober varje år. 

Uppsägningen ska ske skriftligt och sändas till Region Örebro län som förvaltar 

avtalet och översänder skriftlig uppsägning till övriga avtalsparter. 

§ 5 Force majeure 

Om anordnande kommun eller hemkommun inte kan fullgöra ett åtagande på grund 

av omständigheter som ligger utanför kommunens kontroll, arbetskonflikt, eldsvåda, 

krigshändelse, terrorbrott e dyl. bistår övriga kommuner den drabbade kommunen 

med stöd för utbildningens genomförande. 

§ 6 Oenighet och tvist 

Vid oenighet om detta avtals tillämpning ska frågan tas upp till lösning i REKO med 

syfte att nå samsyn på en lösning. Kvarstår tvist ska i första hand frågan tas upp för 

lösning i Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning,  i andra 

hand mellan ordföranden för ansvarig nämnd, i tredje hand i allmän domstol. 
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Ingående parters godkännande av 
samverkansavtal för Regionalt yrkesvux i 
Örebro län 

 

Degerfors kommun    Hällefors kommun 

Förtroendevald     Förtroendevald 

Förvaltning    Förvaltning 

Karlskoga Kommun   Kumla kommun 

Förtroendevald     Förtroendevald 

Förvaltning    Förvaltning 

Lekebergs kommun   Lindesbergs kommun 

Förtroendevald     Förtroendevald 

Förvaltning    Förvaltning 

Ljusnarsbergs kommun   Nora kommun 

Förtroendevald     Förtroendevald 

Förvaltning    Förvaltning 

Region Örebro län   Sydnärkes utbildningsförbund 

Förtroendevald     Förtroendevald 

Förvaltning    Förvaltning 

Örebro kommun 

Förtroendevald     

Förvaltning     

 


