
 

 
 

SAMVERKANSAVTAL I VÄRMLAND: regional yrkesinriktad vuxenutbildning 

 

Inledning 

Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att samverka gällande 

statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning genom att gemensamt söka statsbidrag.  

Genom detta avtal utökas samverkan så att utbildningsutbudet planeras och fastställs 

gemensamt, samt att ett frisök införs för eleverna, som innebär att länets kommunmedborgare 

har tillgång till alla kommuners utbildningsutbud.  

Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt, stärkt kompetensförsörjning 

och ökade utbildningsmöjligheter för medborgaren i Värmland.  

Syftet ska uppnås genom: 

• utnyttjande av kommunernas samlade utbildningskapacitet för att skapa 

tillväxtskapande utbildningar  

• ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av länets invånare 

• att Region Värmland tillhandahåller bedömningar av länets kompetensbehov inom 

offentlig och privat sektor på kort och lång sikt  

 

1. Avtalets parter 

• Parter i detta avtal är följande kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, 

Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, 

Torsby och Årjäng.  

• Region Värmland 

Karlstads kommun ansvarar för att förvalta detta samverkansavtal enligt avtalets avsikter. 

 

2. Avtalets omfattning 

Avtalets parter är överens om att årligen gemensamt ansöka om statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning enligt Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning (”Förordningen”) 

Inför ansökan ska kommunerna samverka med Region Värmland som bidrar med relevanta 

underlag för att avtalets syfte ska uppnås.  

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

i kommunerna.  

De fritt sökbara utbildningarna framgår av bilaga.  

Fastställande om genomförande av utbildningar, antal studieplatser och genomförda poäng 

fattas av deltagande kommunerna gemensamt, varvid enighet krävs för att beslutet ska vara 

giltigt. 

Karlstads kommun ansvarar för att vara sammankallande till ingående kommuner och hålla 

ihop samverkan kring avtalet.  



 

 
 

Karlstads 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 Karlstads kommun med underlag som bearbetats till 

av Karlstads kommuns efterfrågad struktur.  

Vid upphandling av utbildning ska upphandlande kommun eftersträva att avrop om 

utbildning i andra kommuner är en möjlighet i avtal med utbildningsanordnare. 

 

3. Fördelning av statsbidrag 

3.1.Statsbidraget för yrkesvux fördelas utifrån den utbildning som planerats och genomförts i 

respektive kommun. Beräkningen ska utgå från antalet producerade poäng och gällande 

statsbidragsförordning om statsbidrag inom yrkesvux. Avstämning av genomförd och 

planerad produktion och görs vid de regionala planerings- och uppföljningskonferenserna. 

3.2. I det fall den samlade produktionen överstiger antal statsbidragsbeviljade platser 

reduceras fördelningen av statsbidrag proportionellt till överskottets andel av beviljade 

platser. Detta gäller för de utbildningar som har planerats gemensamt inom regionalt 

yrkesvux. 

3.3. 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. Skulle Skolverket besluta att återkräva statsbidrag helt eller delvis av annan 

anledning med stöd av Förordningen, ska återbetalningen slutligt bäras av den kommun/de 

kommuner vartill grunden för återbetalning är hänförlig(a). 

3.4. Statsbidraget för ersättning till arbetsplatser fördelas till de kommuner som genomfört 

lärlingsutbildning upp till maximalt det sökta beloppet för kommunen. I det fall en eller flera 

kommuner inte anordnat lärlingsplatser upp till det sökta antalet så fördelas resterande 

statsbidrag till kommuner som anordnat lärlingsplatser utöver det sökta antalet för 

kommunen.  

3.5. Statsbidrag för handledarutbildning inom regionalt yrkesvux fördelas i proportion till 

antalet personer som genomgått handledarutbildning som andel av de statsbidrag som kan 

rekvireras.  

3.6. Kostnader för komvuxarbete inom sammanhållen yrkesutbildning betalas av 

hemkommunen utan beslut om interkommunal ersättning. 

3.7 Karlstads kommuns kostnader för samordning och administration av samverkan regleras 

via årlig överenskommen andel av statsbidraget. 

 

4. Hemkommunens ansvar 

4.1. Hemkommunen ansvarar för studie- och yrkesvägledning inför ansökan till yrkesvux.  

4.2. Hemkommunen ersätter anordnande kommun med kostnad för fritt sökbara utbildningar. 

Prislista i bilaga gäller för denna ersättning. Ersättning baseras på genomförda poäng.  

 



 

 
 

5. Anordnande kommuns ansvar 

5.1 Anordnande kommun ansvarar för studie- och yrkesvägledning under studierna, 

rapportering till CSN och övrigt administrativt arbete samt myndighetsutövning som krävs 

för utbildningens genomförande.  

5.2 Beslut om antagning fattas av anordnande kommun utifrån gemensamt framtagna 

riktlinjer. 

5.3 Efter genomförd antagning ska anordnande kommun meddela eleverna samt 

hemkommunen vilka personer som antagits till utbildningen. 

5.4 Anordnande kommun ansvarar för att ha rutiner för att skyndsamt skriva ut studerande 

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

hemkommunen. Uppföljningar av elever genomförs av anordnande kommun. Information 

skickas på begäran ut till hemkommunen. I det fall en studerande byter 

folkbokföringskommun, ansvarar den kommun som vid antagningen var hemkommun för 

kostnaden enligt ovan. 

5.5 Anordnande kommun ska genomföra uppföljning av genomförda utbildningar och 

presentera dem för samverkande kommuner. 

 

6. Avtalsvillkor, avtalsperiod och uppföljning 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 och tillsvidare. Om det under avtalsperioden fattas 

beslut på nationell nivå som väsentligen ändrar förutsättningarna i detta avtal, ska parterna 

genom omförhandling söka åstadkomma nödvändiga förändringar av avtalet.   

Avtalet kan sägas upp av avtalspart per den 31 oktober varje år, med en uppsägningstid på 12 

mån. Uppsägningen ska ske skriftligt och sändas till Karlstads kommun som förvaltar avtalet 

och översänder skriftlig uppsägning till övriga avtalsparter. Efter uppsägningstidens utgång 

upphör avtalet att gälla med avseende endast på uppsägande part. Avtalet ska bestå mellan 

övriga parter med erforderliga förändringar, såvida inte parterna enhälligt kommer överens 

om annat. 

Samtliga förändringar av eller tillägg till detta avtal ska ske skriftligen. 

 

7. 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. 

 

_______________ 

 

Detta avtal har upprättats i 17 (sjutton) originalexemplar varav vardera parten har tagit var 

sitt. 
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