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Svar på motion 8 20 I 9 - Äterta komvux för att bättre anpassa efter

kommunens behov

Sammanfattning
Socialdemokraterna i Osteråkers kommun föreslår i motion nr 8 2018 att kommunen återtar den

kommunala vuxcnutbildningcn i egen regi och lämnat samverkan inom Kunskapscentrum nordost

(KCNO).

Beslutsförslag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

Motion nr 8 2019 - Återta komVLIX för att bättre anpassa efter kommunens behov avslås i enlighet

med föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2019 '10 '14.

Bakgrund
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun beslutade i december 20131 att konkurrensutsätta den

kommunala vuxcnutbildningcn från och med den '1 juli 2015 i syfte att ge medborgare ökad valfrihet

och tillgång till ett bredare utbud av vuxenutbildning. Ett utökat antal utförare bedömdes innebära

ökade kostnader för administration och tillsyn. Sedan tidigare hade fyra nordostkommuner ingåtti

samverkan inom Kunskapscentrum Nordost (KCNO) för gemensam finansiering av kansli och

administration inom vuxcnutbildningcn. Österåker beslutade att ansluta sig till denna samverkan i

samband med beslutet om konkurrcnsutsättning.

Förutom samverkan inom KCNO ingår kommunen i ett samarbetsavtal med nio kommuner (Vux

Norrort) för auktorisation av utförare inom vuxenutbildning. Auktorisationssystcmct ersätter

tidigare upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LO U). Kommunen har också

v1.1xcnutbildning i egen regi som drivs genom Kommunstyrelsens produktionsutskott. Kommunens
egen vuxenutbildning ingår i auktorisationssystcmct på samma villkor som externa utförare.

Förvaltningens slutsatser

Kommunen är huvudman för vuxenutbildningen. Att lämna samverkan inom KCNO skulle inte

förändra det formella huvudmannaansvaret.
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Genom auktorisation av externa leverantörer och den egna vuxenutbildningen kan kommunen
erbjuda ett brett utbud av vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå både inom och

utanför kommunen, dag -och kvällstid, i klassrum och på distans.

En gemensam prislista för vuxenutbildning inom samverkansområdet bidrar till ökad ekonomisk

framförhållning för leverantörer och kommuner och mindre administration, på samma sätt som

gäller för gymnasieskolan.

Den kommunala vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för att möjliggöra egen försörjning genom

arbete, inte minst för personer som står långt från arbetsmarknaden och nyanlända. Det är därför

viktigt att medborgarna i Österåkers kommun har tillgång till ett varierat utbud av

arbetsmarknadsanpassadc utbildningar, Vilket bland annat säkerställs genom deltagande i regional

och lokal samverkan, med arbetsförmedling och andra myndigheter.

KCNO kansliet har i uppgift att

Genomföra tillsyn och kvalitetsuppföljning av alla leverantörer

Besluta om antagning till utbildning

Studie- och yrkesvägledning

Samarbete med myndigheter, organisationer och näringsliv

Samordna utbildningsmbudet i regionen

Samordna ansökan och fördelning av statsbidrag

Tidigare beredning och beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges sammanträde 2013- '12 - '16
§ 9:22

Kommunstyrclsens sammanträde 2013 40-23 KS §
'11:14

Kommunkanslicts tjänsteutlåtande 2013-10-10

Kultur - och utbildningsnämndens sammanträde 2013-10 -08 § 110

Kultur - och utbildningsnämndcns tjänsteutlåtande 2013-09-25

Bilagor

*1. Motion nr 8 2019 - Åtcrta komvux för att bättre anpassa efter kommunens behov

/øøø/M
Loulsc F urncss K n Johansen

utbildningsdirektör sakkunnig
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Expedieras

Kommunfullmäktige
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