
 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltnimgem, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Bärve Karin 
 

Datum 
2018-10-31 

Diarienummer 
AMN-2018-0395 

 
  

Arbetsmarknadsnämnden 

Samverkansavtal för 2019-2020 rörande vuxenutbildning – 
Upplandskommuner i samverkan (ReSam)  

 
 
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att ingå ett nytt samverkansavtal inom ReSam 
 
Sammanfattning 
Ett nytt samverkansavtal är framtaget inom ReSam(Upplandskommuner i samverkan). 
Avtalet innebär utökad samverkan mellan åtta kommuner, där även SFX ( sfi för personer 
med utbildning och/eller yrkeserfarenhet från hemlandet) ingår från och med detta avtal. 
Samverkan syftar till att erbjuda regionens vuxna medborgare ett relevant utbildningsutbud 
inom hela vuxenutbildningen men framförallt gällande yrkesutbildning. Avtalet syftar även 
till att optimera resursanvändningen, öka kostnadseffektiviteten samt möta regeringens krav 
på ökad regional samverkan inom vuxenutbildningen. 
 
Ärendet 
AMF har sedan några år tillbaka ett samarbete med ReSam, bland annat kring yrkeskurser, 
och det nya samverkansavtalet innebär en utvidgning av samverkan. Resultatet av det nya 
avtalet beräknas bli att regionens vuxna medborgare erbjuds ett relevant utbildningsutbud 
inom hela vuxenutbildningen men framförallt gällande yrkesutbildning. Avtalet syftar även 
till att optimera resursanvändningen, öka kostnadseffektiviteten samt möta regeringens krav 
på ökad regional samverkan inom vuxenutbildningen. 
 
Regeringens förslag gällande yrkesvux har stor betydelse för samverkansavtalet. Dels finns 
villkor för att ta del av det utbyggda yrkesvux, som innebär krav på att ansökande kommuner 
själva finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser. Dels avser Regeringen att 
reservera delar av satsningarna på yrkesvux och lärlingsvux för elever inom svenska för 
invandrare (sfi) och svenska som andraspråk inom komvux och särskild utbildning för vuxna 
(särvux) på grundläggande nivå. 
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Avtalet gäller: Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps 
kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun.  
 
Avtalet förutsätter ett kontinuerligt samråd i ReSam. Samrådet ska ske via regelbundna möten 
dit samtliga rektorer för kommunernas vuxenutbildning i länet bjuds in. Till mötena bjuds 
även in representanter från Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Region Uppsala. Syftet är 
att skapa en flexibel och anpassad vuxenutbildning i Uppsala län utifrån kommunernas 
skiftande behov och förutsättningar. 
 
När det gäller yrkesutbildningar specifikt sker samråd och beslut om utbud från en gemensam 
bedömning av arbetslivets behov. Samråd om utbud när det gäller yrkesutbildning ska ske vid 
minst två tillfällen per år. Det beslutade utbudet presenteras gemensamt i en katalog över 
yrkesutbildningar i länet. Även när det gäller utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan (YH) 
kan ett samarbete mellan kommunerna ske och kanaliseras ut via samma katalog.  
 
SFX är ett samlingsnamn på kommunala vuxenutbildningar i svenska för personer med utbildning 
och/eller yrkesbakgrund från land utanför EU/EES. Inom SFX i Uppsala län finns två 
huvudinriktningar – SFY och SFA. SFY riktar sig till de med utländsk, icke akademisk, 
yrkesinriktning. SFY är en utbildning i svenska som samtidigt förbereder för ett yrke eller en svensk 
yrkesutbildning. SFA riktar sig till de som har en akademisk yrkesbakgrund/yrkesutbildning när de 
anländer till Sverige. SFA Medicin är än så länge den enda SFX-utbildning som finns men det 
planeras att starta fler inriktningar.  
 
Alla ersättningar mellan avtalsbundna kommuner regleras genom överenskommelse mellan 
de aktuella kommunerna. Avgifter för utbildningskostnader för elever från andra kommuner 
inom avtalet bör vara samma som för egna kommuninvånare. Priset för de avtalsbundna 
kommunerna ska alltid vara gynnsammare än mot kommuner som inte ingår i avtalet. 
Validering och prövning ska ersättas enligt särskild överenskommelse. 
 
För att yrkesvux ska kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar, som motsvarar de behov 
som finns i olika regioner, är det lämpligt att utbildningarna både planeras och genomförs på 
regional nivå, av flera kommuner i samverkan. 
 
 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
Lena Winterbom 
Direktör 
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Samverkansavtal rörande vuxenutbildning – 
Upplandskommuner i samverkan (ReSam) 
 
Definitioner av begrepp i avtalet: 

 Vuxen medborgare är, enligt Skollagen SFS 2010:800, behörig att söka till vuxenutbildning 

från och med andra halvåret det år man fyller 20 år om inte särskilda skäl föreligger. 

Vuxenutbildningsförordningen SFS 2011:1108 kompletterar skollagen. 

 För Yrkesvux och lärlingsutbildning gäller särskild förordningstext ,SFS 2016:937, om statsbidrag för 

regional yrkeinriktad vuxenutbildning. 

 För utbildning kombinerad med traineejobb gäller särskild förordningstext för statsbidrag SFS 

2015:504, med förändring 2016:1369. 

 För yrkeshögskola (YH) gäller lagen om yrkeshögskola SFS 2009:128 och förordning om 

yrkeshögskola SFS 2009:130. Ansvarig myndighet för YH är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 

 Hemkommun är den kommun där sökande/vuxenstuderande är folkbokförd 

 Anordnarkommun är den kommun som är huvudman för utbildningen 

 Avtalsområde är det område som avgränsas av medverkande avtalsparter, det vill säga de kommuner 

som skriver under avtalet 

 Genomförda verksamhetspoäng innebär slutförda kurser. Detta gäller dock inte individuella kurser, 

delkurser och orienteringskurser. Där gäller istället genomgången kurs med utfärdat intyg som 

genomförd verksamhetspoäng 

 Den regionala samverkansgruppen, ReSam, är ett nätverk för samverkan inom avtalsområdet. Varje 

deltagande kommun i länet representeras i nätverket av rektor för vuxenutbildningen eller av denne 

utsedd person med mandat att representera den kommun hen arbetar i. 

 SFX i Uppsala län är en yrkesinriktad språkutbildning inom kommunal vuxenutbildning. För 

akademiker benämns denna utbildning SFA och för yrkesutbildning benämns den SFY. 

 

 

§ 1 Avtalsparter 
Följande parter erbjuds teckna avtal: Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, 

Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars 

kommun. 

 

 

§ 2 Bakgrund och syfte 
Föreliggande samverkansavtal grundas på en gemensam strävan från avtalstecknande 

kommuner. Genom en utökad samverkan erbjuds regionens vuxna medborgare ett relevant 

utbildningsutbud inom hela vuxenutbildningen men framförallt gällande yrkesutbildning. 

Avtalet syftar även till att optimera resursanvändningen, öka kostnadseffektiviteten samt möta 

regeringens krav på ökad regional samverkan inom vuxenutbildningen. 
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§ 3 Samarbetsformer 

Avtalet förutsätter ett kontinuerligt samråd i ReSam. Samrådet ska ske via regelbundna möten 

där samtliga rektorer för kommunernas vuxenutbildning i länet deltar, samt arbets-

förmedlingen, Länsstyrelsen och Region Uppsala. Syftet är att skapa en flexibel och anpassad 

vuxenutbildning i Uppsala län, utifrån kommunernas skiftande behov och förutsättningar. 

 

Samråd och en gemensam bedömning av arbetslivets behov ligger till grund för beslut om 

utbud. Samråd om utbud när det gäller yrkesutbildning ska ske vid minst två tillfällen per år. 

Det beslutade utbudet presenteras gemensamt i en katalog över yrkesutbildningar i länet. 

Även när det gäller utbildningsplatser inom Yrkeshögskolan (YH) kan ett samarbete mellan 

kommunerna ske och kanaliseras ut via samma katalog. 

 

§ 4 Huvudmannaskap 

Anordnarkommunen är huvudman för den egna utbildningen. Ansvaret omfattar även 

validering, prövning eller annat stöd för lärande. Anordnarkommunen ansvarar också för 

antagning, information, planering, uppföljning och betygshantering. Däremot ansvarar 

hemkommunen alltid för den individuella studieplanen (ISP). 

 

§ 5 Avtalsområde 

Detta avtal omfattar samarbete om utbildningar/kurser inom kommunal vuxenutbildning, samt 

SFX-utbildningar. Även erfarenhetsutbyte inom olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen 

och annat samarbete kan omfattas. Varje kommun avgör omfattningen av samarbetet. För de 

kommuner som beslutar sig för att göra gemensamma ansökningar av statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning regleras detta enligt § 11 i denna överenskommelse. 

 

§ 6 Ekonomiska förutsättningar 

Alla ersättningar mellan avtalsbundna kommuner regleras genom överenskommelse mellan 

de aktuella kommunerna. Avgifter för utbildningskostnader för elever från andra kommuner 

inom avtalet bör vara samma som för egna kommuninvånare. Priset för de avtalsbundna 

kommunerna ska alltid vara gynnsammare än mot kommuner som inte ingår i avtalet. 

Validering och prövning ska ersättas enligt särskild överenskommelse. 

 

§7 Information 

Varje kommun åtar sig att informera sina medborgare om ReSams delade yrkesutbud. 

Kommunerna förbinder sig att tillhandahålla det underlag som krävs för en gemensam 

information om utbudet via en gemensam katalog. 

 

§ 8 Uppföljning och utvärdering 

Anordnarkommun följer upp och utvärderar gemensam utbildning. Uppföljningar och 

utvärderingar presenteras fortlöpande till övriga kommuner i samarbetet. Bedöms det att 

kvalitetsbrister föreligger i någon specifik utbildning tas det upp till diskussion i ReSam. 
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När deltagare gör studieavbrott ska den anordnande kommunen omedelbart rapportera detta 

till respektive hemkommun så att denna kan följa upp och stödja medborgare utifrån 

individuella behov. 

 

§ 9 Force majeure 

Om anordnande kommun inte kan fullgöra ett åtagande på grund av omständigheter utanför 

kommunens kontroll, t ex arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof mm, är anordnande 

kommun inte ansvarig för den skada eller förlust som kan uppkomma för motparten. 

 

§ 10 Avtalsperiod, eventuell förlängning och undertecknande  

Föreliggande avtal gäller från och med 2019-01-01 till och med 2020-12-31. En översyn och 

revidering av avtalet genomförs om beslut som påverkar detta fattas på nationell eller lokal 

nivå. Revision sker även, om behov av en sådan föreligger, vid avtalsperiodens slut. Eventuell 

uppsägning ska ske sex månader innan avtalet löper ut. Om avtalet inte sägs upp i förtid 

förlängs avtalsperioden löpande med ett år i taget.   

 

 

§ 11 Statsbidrag  

Inom ramen för samverkansavtalet som slutits mellan Enköpings kommun, Heby kommun, 

Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Uppsala kommun 

och Östhammars kommun finns möjlighet för de deltagande kommunerna att delta i ansökan 

om gemensamma statsbidrag.  

 

Beviljade utbildningsplatser fördelas mellan kommunerna i ansökan utifrån Skolverkets 

fördelning. Omfördelning av platser som inte utnyttjas hanteras i överläggning mellan de 

kommuner som beslutat om gemensam ansökan. Rutiner runt redovisning och uppföljning av 

de sökta statsbidragen arbetas fram gemensamt av kommunerna. 

 

§ 12  SFX - Yrkesinriktad språkutbildning inom kommunal vuxenutbildning

  

För att bli godkänd som en SFX i Uppsala län måste utbildningen fylla följande kriterier: 

 Svara mot arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens 

 Kan motiveras i relation till länets utbud av utbildningar mot yrket/branschen 

 Rikta sig till individer behöriga att studera SFI  

 Rikta sig till individer som redan har en för målyrket relevant yrkesbakgrund/-

utbildning 

 Utgå från och anpassas till befintlig kunskap och erfarenhet hos individen 

 Erbjuda en yrkesinriktad språkinlärning med SFI/SVA och yrkessvenska/-språk 

 Erbjuda praktisk branschintroduktion genom studiebesök och (språk)praktik 

 Ta emot sökande från länets alla kommuner 

 Antagning ska i möjligaste mån ske kontinuerligt under året 

 Antagning förutsätter att hemkommunens skriftliga godkännande inhämtats 

 Utformas och utföras i ett nära och aktivt samarbete med för yrket berörda aktörer 
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§ 13  Kriterier för anordnare 

 
Med anordnare avses såväl en kommunal anordnare i egen regi som upphandlad extern 

utbildningsanordnare. Om anordnarens avtal med kommun i Uppsala län upphör, så upphör 

även rätten att bedriva kommunal vuxenutbildning och/eller SFX-utbildning. 

 

 

 

§ 14  Samordnare  för SFX-utbildningar 

 

Med samordnare avses en funktion som förvaltar, utvecklar, följer upp och samordnar de 

aktuella SFX-utbildningarna i Uppsala län. Samordnaren ska även vara stödresurs för 

anordnare och vid förstudier inför nya SFX. Tjänsten bör utformas i samarbete med 

arbetsförmedlingen, Region Uppsala och Länsstyrelsen 

 

 

 

 

 

Avtalet skall efter godkännande i respektive kommun undertecknas av nämndordförande och 

förvaltningschef eller motsvarande tillsammans med protokollsutdrag på beslut i 

nämnd/styrelse skickas till Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun, senast 2018-12-

20 

 
2018-XX-XX 

För XX kommun   

 

 

………………………………………….  …………………………………………  

Namn    Namn 

 

…………………………………………..  …………………………………………. 

 Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

Ordförande 

Arbetsmarknadsnämnden      

Uppsala kommun 
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