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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal vuxenutbildning
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland.

Beskrivning av ärendet
Det halländska samverkansavtalet inom vuxenutbildning syftar till att få en gemensam och regional
överblick kring vuxnas lärande för att skapa en mer effektiv resursanvändning i länet. Det halländska
utbildningsutbudet inom vuxenutbildning tar sin utgångspunkt i den halländska arbetsmarknadens
kompetensbehov samt de studerandes behov. Avtalande parter vill genom samverkan erbjuda vuxna
medborgare ett likvärdigt och attraktivt utbud av vuxenutbildning i Halland oavsett hemkommun.
Halländska medborgare ges således möjlighet att studera inom vuxenutbildningen i hela regionen.
Utöver samverkan inom de olika skolformerna av vuxenutbildningen, sker samverkan inom
behovsinventering och utbildningsplanering, validering, informationsinsatser, kvalitetsuppföljning samt
kompetensutveckling. Avtalets parter utgörs av Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun,
Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Region Halland. Den regionala samverkansgruppen för
vuxenutbildning avsvarar för arbetet i enlighet med samverkansavtalet. Gruppen bemannas av
kommunala vuxenutbildningsrektorer eller personer med motsvarande mandat samt strateg från regional
utveckling inom Region Halland.
Bifogat samverkansavtal är en revidering av tidigare pågående avtal. Nya förutsättningar, som bl.a.
förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, aktualiserade frågan om
ett reviderat samverkansavtal. Arbetet med revidering av samverkansavtalet har skett gemensamt i
samverkansgruppen för vuxenutbildning. Jurist från Region Halland samt Halmstads kommun har
granskat avtalet. Respektive medlem i samverkansgruppen har ansvarat för förankring i den egna
organisationen.
Det reviderade samverkansavtalet handlar om att förverkliga Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 med
de strategiska valen; att Halland ska vara en stark kunskapsregion, bidra till en öppen, jämställd och
inkluderande arbetsmarknad samt erbjuda en god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet.
Idag görs behovsinventering av arbetsmarknadens behov i varje kommun. Med det nya samverkansavtalet
förbinder sig parterna att istället göra det gemensamt som underlag för utbildningsplanering kommande
år. Avtalet skapar också förutsättningar att arbeta med att förlägga utbildningar med mindre behov på
arbetsmarknaden hos någon av deltagande kommuner vilket leder till ett effektivt resursutnyttjande. För
de studerande öppnar avtalet möjligheter till fritt sök i regionen. Avtalet gör det möjligt med framtida
gemensamma upphandlingar i regionen.
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Som grund för avtalet ligger Skollagen (2010:800), Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning samt
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
Det finns idag en obalans på arbetsmarknaden med en hög arbetslöshet, samtidigt som det är svårt att hitta
arbetstagare med rätt kompetens inom vissa bristområden. Det är därför av största vikt att anpassa
utbildningarna efter arbetsmarknadens behov. Ett regionalt perspektiv på arbetsmarknad och
kompetensförsörjning möjliggör att utbildningar matchas till de verkliga behoven i regionen. Framtidens
arbetsmarknad med snabbare förändringar kommer skapa behov av möjlighet till snabb och flexibel
omställning.
Behovsinventeringen genomförs regionalt i samverkan med Arbetsförmedlingen och ligger sedan till
grund för kommande års utbildningsplanering. Vuxenstuderande i Halland har möjlighet att ta del av det
halländska utbudet tydligare än idag, särskilt vad det gäller yrkesutbildningarna. Avtalet ger möjligheter
för framtida gemensamma upphandlingar vilket ger en likvärdig kvalitet och prisbild för berörda
huvudmän. Statsbidragen söks gemensamt, om någon huvudman inte använder sina studieplatser kan
platserna övertas av de andra huvudmännen i avtalet.
Deltagande kommuners nämnder samt Regionstyrelsens tillväxtutskott fattar beslut om att fastställa
”Samverkansavtal Vuxenutbildning i Halland”. Samverkansavtalet undertecknas av varje nämnds/utskotts
ordförande.
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