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Kommunstyrelsen

Uppdragsavtal mellan Vänersborgs kommun och 
Kunskapsförbundet Väst avseende vuxenutbildningen 2023

Den kommunala vuxenutbildningen ingår sedan 1 januari 2013 i Kunskapsförbundet 
Väst. Enligt Konsortialavtalets § 9 ska kostnaderna för vuxenutbildningen ”finansieras 
enligt särskilda uppdragsavtal som tecknas mellan Förbundet och respektive part”.

Detta avtal gäller from 2023-01-01 t.o.m. 2023-12-31.

1. Uppdrag till Kunskapsförbundet Väst avseende vuxenutbildning 
2023

Utifrån den prognos som Kunskapsförbundet Väst lämnat inom ramen för 
överenskommen process (överenskommen förändrad beställningsprocess mellan 
ägarkommunerna och Kunskapsförbundet Väst 2022) uppdras följande för 2023:

Utbildning Antal helårsplatser
Svenska för invandrare (SFI)* 150
Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) 150
Komvux som särskild utbildning (LÄRVUX) 12
Teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå (GYVUX) 180
Gymnasial yrkesutbildning (YRKESVUX) ** 73
Resurser till flexibla utbildningsformer *** -
Total summa inklusive statsbidrag för 
Rättighetslagstiftning och Validering****

37 866 709 kr

*SFI-platser avser personer som inte omfattas av SFI enligt etableringsförordningen
**Skolverket kräver 30 % medfinansiering från kommunerna per helårsplats. Totalt antal platser 
ihop med Trollhättan och 70 % statlig medfinansiering genererar 610 Yrkesvuxplatser
*** Se anvisning nedan ”Resurser till flexibla utbildningsformer”.
**** Tillkommande generellt statsbidrag för Rättighetslagstiftningen och Validering ingår som en 
del i beställningen.

Resurser till flexibla utbildningsformer
Målet med resurser till flexibla utbildningsformer är att fler invånare kommer i 
sysselsättning eller högre studier. Resurserna ska användas till att utveckla eller anpassa 
utbildningar så att fler elever klarar av sina studier oavsett individens personliga 
begränsningar och utmaningar.  Målgrupper utgörs av grupper som står långt ifrån 
arbetsmarknaden på grund av bristande studieresultat, språkkunskaper, 
funktionsnedsättningar, missbruk, mm. Individer som finns inom till exempel det 
kommunala aktivitetsansvaret, försörjningsstödet, jobb- och utvecklingsgarantin, 
arbetsmarknadsenheternas försorg samt UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) 
är prioriterade målgrupper som ska kunna tillgodogöra sig resurserna.
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Exempel på stödinsatser kan vara specialpedagoger, kuratorer, språkstödjare, anpassade 
lokaler, flexibel studietakt och alternativa utbildningsformer. Stödinsatser och 
utbildningsform bör diskuteras samt utvärderas med beställarkommunernas 
arbetsmarknadsenheter. Satsningen på flexibla utbildningsformer är 3 290 000 kr 2023.

Utbildningsplanering
Kunskapsförbundet ansvarar för att planera och omfördela platser mellan icke 
lagstadgad utbildning och lagstadgad utbildning i syfte att klara efterfrågade och 
prognosticerade volymer inom ramen för den summa som Vänersborgs kommun avsatt 
för vuxenutbildning 2023 (37 866 709 kr). Yrkesvuxutbildningar som startas upp 2023 
och med avslut 2024 får inte medföra en utökning av kostnadsåtagande för Yrkesvux 
2024 jämfört med 2023.

2. Övriga uppdrag till vuxenutbildningen (ingår i finansieringen 
ovan)
Utöver vad som stipuleras i statliga uppdrag och Vänersborgs mål- och resursplan, ska 
vuxenutbildningen både inom egen verksamhet och i samverkan med andra bidra till att 
tillgodose arbetsmarknadens behov och att deltagarnas möjlighet till egen försörjning 
stöds. Det innebär att följande prioriteringar ska göras: 
1. Kontinuerlig avstämning med arbetsförmedlingen i fråga om bristyrken och 

arbetsmarknadsanalyser.
2. Kunskapsförbundet Väst ska identifiera arbetsmarknadens behov av 

kompetensförsörjning, planera insatser för att möta dessa samt ha kontinuerlig 
dialog med näringslivsavdelningen i Vänersborgs kommun om behov och val av 
insatser.

3. I samverkan med socialförvaltningen, Vänersborgs kommun, och utifrån 
verksamhetens presenterade behov av rekrytering, validering och 
påbyggnadsutbildning anpassa utbildningsinsatser i syfte att underlätta 
kompetensförsörjningen.

4. I samverkan med Vänersborgs kommuns arbetsmarknadsenhet (AME), inom 
verksamhetsområde arbete, Sysselsättning och Integration (ASI), identifiera, 
sammanställa och planera insatser för att möta målgrupper och arbetsgivares behov 
av utbildning i syfte att minska arbetslöshet och öka egenförsörjning.

5. Medverka i Fyrbodals kompetensplattsformsarbete och tillämpa intentionerna i 
arbetet lokalt i Vänersborg

6. Skapa förutsättning för flexibel utbildning, flexibla utbildningsstarter och 
kombinationsutbildningar för att på kortast möjliga väg ge individen 
förutsättningar till vidare studier eller arbete samt även ge deltagarna möjlighet att 
kombinera arbete, praktik och studier.

7. Verka för entreprenörskap genom nära samarbete med regionala 
innovationsfrämjande aktörer och det lokala näringslivet.

8. Vuxenutbildningen ska ta fram och presentera volymprognos för vuxenutbildning 
för geografiska Vänersborg för nästkommande år enligt beslutad process.
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3. Kvalitetsindikatorer - mål 
Följande målnivåer sätts för nästkommande år:

Resultat 2021 Mål 2023

Andel genomförda kurser där 
eleverna inom grundläggande 
vuxenutbildning (GRUV) fått 
minst godkänd (E) inom 
matematik, svenska, svenska 
som andraspråk och engelska.

Ämne KFV
Ma  70,6 %
Sv  80,0 %
Sv2  72,1 %
Eng  79,7 %

> 80 %
> 90 %
> 90 %
> 90 %

Andel genomförda kurser 
inom gymnasial 
vuxenutbildning där eleverna 
fått minst godkänd (E)

84,4 % > 90 %

Genomströmningstid för 
elever som läser svenska för 
invandrare, SFI (veckor). Alla 
studiespår nivå A-D redovisas 
per kommun.

-

Kurs Veckor Riket
Kurs 1A 35 44 
Kurs 1B 83 54 
Kurs 1C 72 49 
Kurs 1D 63 41 
Kurs 2B 43 38 
Kurs 2C 58 40 
Kurs 2D 57 35 
Kurs 3C 57 35 
Kurs 3D 37 26 

KFV bör eftersträva 
att 
genomströmningsti
den ligger i paritet 
med riket i de fall 
utbildningstiden 
överstiger rikets 
utfall.

Andelen elever som slutför SFI 
D-nivå med godkända betyg 93,5% 100 %
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4. Utvärdering och uppföljning
Utvärdering och uppföljning enligt Bilaga 1 ska redovisas i del- och helårsrapporterna. 
Kommunernas efterfrågade mått och redovisningsformat finns beskrivet i Bilaga 1 – 
Efterfrågade mått och redovisningsformat.

För                     För
Vänersborgs kommun                     Kunskapsförbundet Väst

Datum                 Datum

________________________  ___________________________
Benny Augustsson  Maud Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande Ordförande 

________________________  ___________________________
Lena Tegenfeldt Johan Olofson
Kommundirektör Förbundsdirektör


