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 1. Inledning

 1.1 Uppdrag och revisionsfråga
Revisorerna i kommunerna Boden, Piteå och Älvsbyn har gett Komrev inom Öhrlings
PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska samverkan inom vuxenutbildningen i ”Fyr-
kantskommunerna”. Inom ramen för revisorernas övergripande granskningsuppgift (KL 9
kap 9§) ska granskningen besvara om samverkan inom vuxenutbildning i ”Fyr-kantskommu-
nerna” bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Följande delfrågor avser granskningen att belysa:

 Har kommunerna fastställt tydliga mål för samverkan inom vuxenutbildningen?

 Fungerar samverkan på ett effektivt sätt?

 Finns rutiner, riktlinjer och ändamålsenliga metoder för uppföljning analys och intern
kontroll av samverkan?

 Vilka resultat har uppnåtts?

 1.2 Bakgrund
Vuxenutbildningen i landet genomgår stora förändringar och processen har pågått i flera år
samt förväntas fortsätta. En av flera andra orsaker till utvecklingsarbetet är bland annat ett
EU-beslut som innebär att länderna i Europa skall verka för att förändra utbildning till att
vara ett livslångt lärande. Med det livslånga lärandet menas att individen lär under hela livet
och att lärande sker i olika miljöer och sammanhang.

Den statliga styrningen av vuxenutbildningen består av regelverk i form av lagar och förord-
ningar inom både det arbetsmarknadspolitiska området och vuxenutbildningen. Vuxenutbild-
ningen omfattas även av läroplanen för de frivilliga skolformerna. Av dessa dokument fram-
går att samverkan med olika parter inom både utbildnings- och arbetsmarknadsområdet är
viktiga för att klara uppdraget. 
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Regeringens mål för vuxnas lärande är kortfattat följande:

 Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av hög kvalitet och livs-
långt lärande för tillväxt och rättvisa

 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper

 Alla vuxna skall ges möjlighet att utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig
utveckling, demokrati och jämställdhet

 Främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning 

 Främja en rättvis fördelning.

Sedan Kunskapslyftets upphörande 2002/2003 har statens resurser för vuxenutbildningen
minskat, vilket har påskyndat behovet av att hitta nya vägar där samverkan mellan kommuner
har blivit ett viktigt utvecklingsområde. En annan viktig faktor är kompetensförsörjningen,
som är en av de viktigaste faktorerna för att behålla och öka den regionala tillväxten och
utvecklingen. I syfte att möta de nya utmaningarna i vuxenutbildningen har kommunerna
inom Fyrkanten år 2003 genomfört en utredning om den framtida vuxenutbildningen. 

 1.3 Metod och avgränsning
 Vi har genomfört intervjuer med totalt 9 personer fördelat enligt nedanstående:

 Projektledaren för projektet Samverkan inom Fyrkantens vuxenutbildning

 Utbildningscheferna för vuxenutbildningen och rektor för komvux i respektive
kommun

 Ordförande för vuxenutbildningen i respektive kommun.

Dessutom har vi tagit del av slutrapporten ”Kartläggning av samverkan inom Fyrkanten
avseende vuxenutbildningen”, projektansökan och projektdokumentationen ”Fyrkantens
vuxenutbildning” och andra dokument kopplat till projektet. Luleå kommun ingår även i
Fyrkantens samverkan, men har på egen begäran valt att inte delta i samverkansgransk-
ningen.
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 2. Granskningsresultat

 2.1 Vuxenutbildningens nya utmaningar
Av intervjuer och dokument framkommer att det finns ett antal samverkande faktorer som
innebär att kommunernas behov av samverkan i någon form inom vuxenutbildningen är nöd-
vändigt. Det går att hänföras till både kompetens- och effektivitetsfrågor inom vuxenutbild-
ningen, men även utvecklings- och tillväxtfrågor inom Fyrkantsregionen. 

Detta finns även beskrivet i olika strategiska dokument t ex tillväxtprogrammet för länet där
det bland annat står; ”Vuxenutbildningen är ett sätt att minska existerande kunskapsklyftor
och att bryta trenden för de som hamnat vid sidan av det livslånga lärandet. Arbetsmark-
nadspolitiska verktyg är en del av statens investeringar i det livslånga lärandet och i syssel-
sättningsstrategin.” 

Ett annat konstaterande är att Norrbotten står inför framtida problem med höga pensions-
avgångar, låga födelsetal och ökad utflyttning. Det innebär bland annat att arbetskraften
minskar men samtidigt har länet hög arbetslöshet, vilket medför att det finns en hög arbets-
kraftpotential. Konsekvenserna av detta, som går att hänföras till vuxenutbildningen, finns
även antaget i tillväxtprogrammet; ”en stor del av den framtida rekryteringsbasen kommer
att bestå av vuxna vilket ytterligare förstärker behovet av lokala studie/lärcentra.”

Utvecklingen inom vuxenutbildningen innebär också att nya begrepp skapas som exempelvis:

• Lärare blir pedagoger och handledare

• Utbildning blir livslångt lärande

• Skola blir lärmiljö och lärcentra.

 2.2 Fyrkantssamarbetet inom vuxenutbildningen
 2.2.1 Skeden i samarbetet

Tanken på att utveckla samverkan inom Fyrkantens vuxenutbildning har successivt vuxit
fram sedan starten 1998. Under senaste åren har behovet av samverkan förstärkts utifrån
bland annat tidigare nämnda EU-beslut om förändringar i vuxenutbildningen och statliga
krav samt en ansträngd ekonomisk situation beroende på minskade statsbidrag sedan
Kunskapslyftet avslutades 2002/2003. 
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I början handlade samverkan framförallt om lösa diskussioner och kan beskrivas som infor-
mellt utifrån att kommunernas ansvariga för vuxenutbildningsfrågor har upprätthållit ett
informellt nätverk. Efter 2001 blev det mer strukturerade diskussioner och det var i första
hand inom följande områden:

• Samordning av utbildningar, 

• Underlätta för elever att studera i annan kommun, 

• Utveckling av distansutbildningar, 

• Planering av gemensam fortbildning och gemensamma projektansökningar.

Av intervjuerna framgår att Älvsbyns kommun har varit den pådrivande kraften och det finns
även uppfattningar om att utan Älvsbyns engagemang hade samarbetet förmodligen avtagit
eller till och med upphört. Idag uppfattar kommunerna att de har kommit så långt i processen
att det är möjligt att utveckla samarbetet ytterligare både avseende såväl innehåll som former. 

 2.2.1.1 Utredning om den framtida samverkan 2003
Det mer strukturerade samarbetet ledde till en utredning år 2003, som utbildningscenter i
Piteå fick ansvar för att genomföra under perioden maj-september 2003. Uppdraget formule-
rades på följande sätt:

• Nulägesbeskrivning hur vuxenutbildningen är organiserad, mål och syften, ekonomi
och verksamheter i respektive kommun 

• Respektive kommuns tankar och visioner angående organisation, mål och syften,
ekonomi från och med 2003 efter kunskapslyftets avslutning

• Ta fram ett förslag till fortsatt fördjupad samverkan.

Utredningens resultat utmynnade i en inriktning mot att det fortsatta samarbetet skulle ske i
projektform. Skälet till detta var:

• Kommunerna var överens om möjligheterna på innehållsnivå men inte avseende
formen för samarbetet. Ett av syftena med projektet blev därför att mogna i denna
fråga.

• Lättare att finna en finansieringslösning.
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• Framtida behovet komplicerat och därför är behovet stort att få pröva och utvärdera.

• Framtida arbetet handlar inte om en förändring inom befintligt system utan mer om
förändring av system som kräver längre tid.

• Kommunerna är av olika storlek och organisatorisk byggnad, vilket ger olika
förutsättningar till samarbetet.

 2.2.1.2 Projekt 2004
Utifrån utredningen 2003 beslutade kommunerna att genomföra ett projekt. 1 juni 2004
rekryterades projektledaren och därmed startades projektet. 

Följande förutsättningar gällde för projektet och ett utvecklat 4-kantssamarbete:

• Kommunerna verkar för en intern organisationsform där vuxenutbildning,
näringslivskontor och sysselsättnings-/arbetsmarknadsenheter samverkar

• Deltagandet i projektet skall vara frivilligt men bygga på ett formellt avtal med
projektdeltagarna

• Projektet bygger på delaktighet och processtänkande

• Projektet bygger att respektive kommun samtidigt bygger upp en infrastruktur som
möjliggör ambitioner i projektet t ex lokala lärcentra

• Stimulera olika åtgärder för att underlätta rörligheten inom Fyrkanten t ex rabatterade
busskort för studerande, bilersättning osv.

• Utveckla samverkan och samarbetet med Fyrkantens arbetsmarknadsnämnd

• Utveckla samarbetet med universitetet kring högskolefrågor.
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Projektbudget och finansiering fördelades över två år på respektive kommun enligt nedan:

Stödberättigade kostnader År 2004 År 2005 Totalt
Egen personal 283 290 485 640 768 930
Extern personal
Lokalkostnader 15 500 26 500 42 000
Investeringar
Övriga kostnader 431 710 647 360 1 079 070
Totala projektkostnader 730 500 1 159 500 1 890 000

Finansiering
Luleå kommun 272 362 433 238 705 600
Piteå kommun 153 204 243 696 396 900
Bodens kommun 107 810 171 490 279 300
Älvsbyns kommun 34 045 54 155 88 200
Länsstyrelsen i Norrbotten 163 079 256 921 420 000

Total projektfinansiering 730 500 1 159 500 1 890 000

Vi kan konstatera att projektet möjliggjorde delaktighet för all personal i processen med att
utveckla samverkan mellan fyrkantskommunerna inom vuxenutbildningen på ett mer struktu-
rerat och formellt sätt. 

14 olika arbetsgrupper bildades vid uppstarten av projektet. Av dessa arbetsgrupper finns
följande kvar: 

• Marknadsföring

• Administration

• Flexibilitet och kvalitet.

• Vägledning

Anledningen till att antalet grupper har upphört beror dels på att prioriteringar gjordes under
projektets gång av styrgruppen och dels att engagemanget avtog i vissa grupper under
projektets gång.  
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 2.3 Resultatet av samverkan
 2.3.1 Allmänt

Av intervjuerna framgår att samtliga tre granskade kommuner samfällt anser att det bara
finns vinnare på samarbetet oberoende storlek på kommunen. Trots att berörda kommuner
befinner sig på olika nivåer avseende frågor av strukturell, organisatorisk och utvecklings-
karaktär har samverkan fungerat tillfredsställande. De tre granskade kommunerna har sam-
fällt uppfattningen om att utvecklingsarbetet inom projektets ram har lett till stora samord-
ningsvinster. 

 2.3.2 Resultat
Det finns en generell uppfattning om att tidigare nämnda faserna har medfört kunskaper och
erfarenheter, som kommer att var till stor nytta för den fortsatta samverkan. En annan upp-
fattning är att samverkan egentligen handlar om en överlevnadsfråga. Samverkan har hittills
åstadkommit resultat inom följande områden:

• Förbättrat och samordnat kompetensutvecklingen

• Vuxenutbildningen har utvecklats ytterligare avseende inriktningen mot att vara efter-
frågestyrt där gemensam vägledning ingår som en väsentlig del

• Gemensamma fortbildningsdagar

• Gemensamma rutiner inom t.ex. upphandling, annonsering, ”collegeutbildning” och
vägledning 

• Samsyn om validering.

 2.3.3 Intern kontroll och uppföljning
Innan projektet fanns inga avtal upprättade mellan kommunerna. Däremot har projektet med-
fört att avtalsfrågan har aktualiserats och behöver utredas mer. I detta sammanhang kan
nämnas ett exempel, som tagits upp för att belysa betydelsen av att utveckla avtalsfrågan
ytterligare. Det gäller upphandling av utbildningar från andra anordnare än egna komvux.
Här har övriga kommuner hakat på Luleå kommuns avtal.

Dokumenterade rutiner och riktlinjer för uppföljning av samverkan mellan kommunerna har
saknats innan projektet. Det gäller även den interna kontrollen. Av intervjuerna framgår att
behovet av uppföljningar har tidigare inte varit överhängande eftersom det huvudsakligen har
handlat om verksamhetsfrågor på tjänstemannanivå och där politikerna varit mindre delaktig.
I och med projektet har det blivit självklart på att uppföljning måste göras, vilket har skett på
ett strukturerat sätt. 
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Styrning och ledning av samverkansarbetet har huvudsakligen skett på tjänstemannanivå med
liten inblandning från politiskt håll i de olika kommunerna. Delaktigheten ur ett politiskt
perspektiv har i första hand skett genom att kommunstyrelsernas ordförande har suttit i pro-
jektets så kallade ägargrupp. Ägargruppen har regelbundet försetts med dokumentation och
information om projektet. Genomgående uppfattar ansvariga politiker för vuxenutbildningen
att återkopplingen från projektets styrgrupp har fungerat bra. 

Vi kan konstatera att politikerna i kommunerna har gett sina tjänstemän fullständigt för-
troende att hantera frågan om att utveckla samverkan inom vuxenutbildningen.

 2.3.4 Mål
Vi kan konstatera att mål för samverkan inom vuxenutbildningen mellan kommunerna inte
har funnits innan projektet. 

I projektet finns upprättat mål för samverkan och det är:

• Utveckla Fyrkantens vuxenutbildning till ett enda marknads- och upptagningsområde
av utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå samt universitets-/högskole-
utbildning för att så effektivt som möjligt nyttja resurser mot tillväxt i området.

Respektive kommun har egna politiska mål för vuxenutbildningen och den interna samverkan
med olika parter. 

Utvärdering av projektmålet ovan har ännu inte genomförts. Däremot framgår det av inter-
vjuerna att området som handlar om att utveckla vuxenutbildningen till ett enda marknads-
och upptagningsområde är mer greppbart och mindre komplicerat än tillväxtfrågan. 

 2.3.5 Organisation
Den hittills genomförda samverkansprocessen har bland annat medfört att samtliga tre kom-
muner organiserat vuxenutbildningen på ungefär likartat sätt där ett av målen är upprättandet
av lärcentrum. I olika statliga och regionala dokument framhålls att lärcentrum inte behöver
vara en speciell institutionsbyggnad. Snarare handlar det om ett system för lärande, kontinu-
erligt anpassningsbart till lokala behov och en virtuell företeelse för att upprätthålla flexibili-
teten. Avseende organisationsfrågan kan vi konstatera att respektive kommun har kommit
olika långt. Piteå kommun är enda kommun som har en särskild nämnd för arbetsmarknads-
och vuxenutbildningsfrågor samt integrationsfrågor.
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 2.3.6 Framtiden
Styrgruppen för Samverkan inom Fyrkantens vuxenutbildning föreslår efter projektets slut
följande: 

• En styrgrupp för Fyrkantens vuxenutbildning bildas bestående av ordförande för
respektive ansvarig nämnd samt ansvarig tjänsteman i respektive kommun

• Ett samarbetsavtal upprättas

• Piteå kommun blir värdkommun för Fyrkantssamarbetet

• All utbildning som genomförs av andra leverantörer än egenregin samordnas

• Kommunernas vuxenutbildningar får ett uppdrag att verka för att utöka avtalsområdet
och stärka befintliga nätverk

• Fyrkantskommunerna har ett gemensamt datasystem för utbildningsadministration

• Ansvaret för att utveckla KY-utbildningar i Fyrkanten samordnas.

Vi kan konstatera att styrgruppen i sitt förslag valt en mjuk övergång, som bygger mer på
överenskommelser och avtal än tydliga styr- och ledningsprinciper på den politiska nivån. Av
intervjuerna framgår att det är viktigt att skynda långsamt med formerna för en fortsatt sam-
verkan. Det finns t ex inget fullständigt stöd vare sig för gemensam nämnd eller för kommu-
nalförbund.

 2.3.7 Lokala förhållanden
 2.3.7.1 Älvsbyn
Organisatoriskt tillhör vuxenutbildningen utvecklingsavdelningen under kommunstyrelsen.
Älvsbyns kommuns vuxenutbildning omfattas bland annat av gymnasiekurser, orienterings-
kurser, uppdragsutbildningar och högskoleutbildningar. Av tillgänglig statistik framgår att
totalt under höstterminen 2005 har vuxenutbildningen i genomsnitt haft 239 gymnasiestude-
rande och 23 högskolestuderande. Anledningen till att det är ett genomsnitt beror på att
intagningen är flexibel. 

Avseende arbetsmarknadsfrågor ansvarar vuxenutbildningen endast för ungdomar upp till 24
år, medan övriga arbetsmarknadsfrågor ligger på utvecklingsavdelningen. 

Vuxenutbildningen i Älvsbyns kommun har för att klara de nya utmaningarna utvecklat både
organisation, pedagogik och metoder. Flexibilitet, kvalitet och samverkan har varit viktiga
ledstjärnor. Det har bland annat medfört följande i kommunen:
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• Inom kommunen har utbildningsresurserna samordnats, där uppbyggnad av ett
lärcentrum ingår som en del 

• Utvecklat samverkan i övergripande strategisk frågor med kommunstyrelsen genom
bland annat regelbunden dialog mellan chefen för vuxenutbildningen, utvecklings-
avdelningen och kommunchefen  

Dialogen avseende strategiska frågor har i förlängningen medfört att ett lokalt kompetensråd
kommer att bildas för att skapa underlag för politiska beslut mot tillväxt och utveckling. 

Vuxenutbildningen upphandlar inte utbildningar från andra anordnare utan samverkar på
olika sätt med andra utbildningsanordnare. 

Frågan om placering av Vuxenutbildningen/Lärcentrum har utretts av cheferna för vuxen-
utbildningen och utvecklingsavdelningen där den slutliga lösningen blev att samla all vuxen-
utbildningen i Forums lokaliteter. Denna process pågår för närvarande. 

Ett av målen med 4-kantssamverkan inom vuxenutbildning var att skapa ett enda marknads-
och upptagningsområde. I syfte att skapa goda möjligheter för detta erbjuds vuxenstuderande
i Älvsbyns kommun bland annat subventioner för bussresande till andra 4-kantskommuner
både på gymnasial nivå och högskolestudier. Älvsbyn är den enda kommunen i fyrkanten
som erbjuder båda dessa grupper. I de övriga kommunerna gäller det bara högskolestude-
rande.

Rörligheten inom Fyrkanten avseende vuxenstuderande ur ett Älvsby-perspektiv ser ut på
följande sätt:

Elever från övriga kommuner (antal personer) Elever till andra kommuner (antal personer)

Vårterminen 04  14 (8 Boden, 3 Piteå, 3 Luleå) 2  (Piteå)

Höstterminen 03 7  (1 Luleå, 4 Boden, 2 Piteå) 5  (2 Luleå, 2 Boden, 1 Piteå)

Inflödet av studerande är mer än dubbelt så stort som utflödet. 
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 2.3.7.2 Piteå
Piteå kommun är den enda kommunen i Fyrkanten som har en egen nämnd för arbetsmark-
nadsfrågor, vuxenutbildning och integrationsfrågor. Nämnden har för perioden 2004-2008
antagit ett visions- och måldokument där fokus har varit på frågorna om behovet av ökad
kompetens både för individen och inom arbetsmarknaden. Nämndens verksamhet skall i för-
längningen bidra till att öka tillväxten i kommunen. Inriktningen av verksamheten har sin
grund i de statliga målbeskrivningarna inom arbetsmarknadsfrågor och vuxnas lärande. 

Nämnden har för att klara de nya utmaningarna utvecklat både organisation, pedagogik och
metoder. Flexibilitet, kvalitet och samverkan har varit viktiga ledstjärnor.

Vägledningscentra fungerar allmänt bra, men måste utvecklas mot företag och organisationer.
Tanken om ett lärcentrum har inte kunnat fullföljas fullt ut beroende på att lokalfrågan ännu
inte är löst. Idag är de olika verksamheterna utspridda i kommunen. 

Av intervjuerna framgår att nämnden har lagt tid och kraft på marknadsföring internt i den
kommunala organisationen om sin verksamhet.  

Totala antalet vuxenstuderande i Piteå kommun varierar från tid till annan beroende på att
intagningen sker flexibelt. Tillgänglig statistik visar i dagsläget att totalt gymnasiestuderande
ligger på cirka 966 personer varav 558 finns hos andra utbildningsanordnare än Komvux.
Totalt högskolestuderande ligger på mellan 80-90 inom programutbildningar och 100-120
olika kurser (se bilaga 1). 

Rörligheten inom Fyrkanten avseende vuxenstuderande ur ett Piteå-perspektiv ser ut på
följande sätt:

Elever från övriga kommuner (antal personer) Elever till andra kommuner (antal personer)

Vårterminen 04  4 (2 Luleå, 2 Älvsbyn) 19  (14 Luleå, 2 Boden, 3 Älvsbyn)

Höstterminen 03 2 (1 Luleå, 1 Älvsbyn) 18 (16 Luleå, 2 Älvsbyn)

Inflödet av studerande är mycket mindre än utflödet.

 2.3.7.3 Boden
Ett enhälligt kommunfullmäktige beslutade 2004-06-21 att föra över all vuxenutbildning och
arbetsmarknadsfrågorna till näringslivsförvaltningen från och med 2005-01-01. I beslutet in-
gick även att verksamheten skall bedrivas inom ramen för Lärcentrum. Målet är ur ett över
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gripande perspektiv att Lärcentrum tillsammans med andra samverkanspartners skall se till
att kommunen har en god kompetensförsörjning och därmed möjligheter att utvecklas. För att
uppnå detta mål skall verksamheten präglas av följande:

• En gemensam ingång till vuxenlärande och de kommunala insatserna inom det arbets-
marknadspolitiska åtgärdsområdet

• Helt oberoende vägledning – vägledningen skall ske utifrån vuxenstuderandets behov

• Livslångt/flexibelt lärande – vuxenutbildningen skall vara möjlig att delta i oberoende
livssituation

• Broar mellan alla – använda samverkansmöjligheter med olika utbildningsaktörer

• Kvalitet

• Tillgänglighet utanför stadskärnan

• Validering – värdering av tidigare erhållen kunskap ska ingå som en naturlig del 

• Samverkan.

I Bodens kommun pågår processen med att genomföra en vuxenutbildning enligt ovanstå-
ende. Lärcentrum-frågan är ännu inte färdigutbyggt, både lokal- och verksamhetsmässigt. Det
är en av anledningen till att statistik över antalet högskolestuderande saknas. Tillgänglig
statistik visar i dagsläget att totalt gymnasiestuderande ligger på cirka 549 personer varav 106
finns hos andra utbildningsanordnare än Komvux (bilaga 2). 

Rörligheten inom Fyrkanten avseende vuxenstuderande ur ett Boden-perspektiv ser ut på
följande sätt:

Elever från övriga kommuner (antal huvuden) Elever till andra kommuner (antal huvuden)

Vårterminen 04  5 (3 Luleå, 2 Piteå) 47  (39 Luleå, 8 Älvsbyn)

Höstterminen 03 6 (4 Luleå, 2 Älvsbyn) 22 (18 Luleå, 4 Älvsbyn)

Inflödet av studerande är litet medan utflödet är störst i granskningen.
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Av intervjuerna framgår att ur ett Boden-perspektiv har samverkan medfört huvudsakligen
positiva erfarenheter. De pekar särskilt på följande:

• Samverkan över kommungränserna medför fler möjligheter för de studerande 

• Tillgång till mer kompetens

• Fullödig erfarenhetsutbyten

• Lagt en plattform för operativt arbete

• Insikt om att det krävs ett samarbete för att klara uppdraget.

Uppfattning finns om att såväl den politiska styrningen som intern kontroll har varit sparsam.
Av intervjuerna framgår även att det inte varit något större problem, bland annat beroende på
att resultatet är övervägande positivt. Det finns en samstämmighet om att samverkan måste
fortsätta i någon form. 
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 3. Revisionell bedömning

Granskningen visar att de tre kommunerna Älvsbyn, Boden och Piteå i allt väsentligt har en
ändamålsenlig samverkan inom vuxenutbildningen. Vår uppfattning är att ändamålsenlig-
heten gäller även utifrån statliga krav. Vi bedömer även att samverkan har fungerat på ett
effektivt sätt. En annan bedömning, som vi gör, är att den långa erfarenheten av samverkan
på tjänstemannanivå har bidragit till att projektet i väsentliga delar fungerat smärtfritt. 

Vi vill särskilt peka på några bidragande orsaker till att samverkan har kunnat utvecklas på
ett bra sätt mellan de tre kommunerna:

• Kommunernas insikt om att det bara finns vinnare på samarbetet oberoende storlek på
kommunen

• All personal har i och med projektet involverats i processen med att utveckla sam-
verkan

• Den stora tilliten och ansvar för processen, som politikerna har gett verksamhets-
ansvariga.

Vår uppfattning är att avsaknad av tydliga mål för samverkan mellan kommunerna innan
projektet till viss del beror på att behovet inte har funnits på grund av dels att samverkan har
skett på en informell grund utan politiskt initiativ. Idag är samverkan aktuell på den politiska
dagordningen på ett mer formellt sätt, vilket kräver mer tydlighet i form av bland annat mål.
Därför anser vi att de fastställda målen i projektet utgör en viktig grund för hur en framtida
samverkan skulle kunna utvecklas.

Vår uppfattning är att projektmålen består av två delar dels att utveckla vuxenutbildningen
till ett enda marknads- och upptagningsområde av utbildning på gymnasial nivå och efter-
gymnasial nivå och dels nyttja dessa resurser mot tillväxt i området. Vi bedömer att den
första delen är på god väg att uppfyllas medan den andra delen i dagsläget inte har uppnåtts.
Samtidigt är vi medvetna om att det krävs mer underlag och tid för att uppnå målet med till-
växt. Det kräver även ökade dialoger på den politiska nivån.

Granskningsresultatet visar att vuxenutbildningen har både ett flexibelt arbetssätt och arbets-
organisation. Verksamheten är efterfrågestyrd, vilket innebär att fokus är i hög utsträckning
på den studerandes förutsättningar och behov. Här bedömer vi att grundskola och gymnasium
har en del att lära av vuxenutbildningen. Det är även viktigt ur aspekten att det inte är så
ovanligt att vuxenstuderade på olika sätt har negativa utbildningsupplevelser från grundskola
och gymnasium.
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Avslutningsvis bedömer vi att projektets resultat och tidigare erfarenheter har fört utveck-
lingen av samverkan inom vuxenutbildningen ytterligare ett steg framåt. Styrgruppens förslag
på formerna för en framtida samverkan visar att avtalslösningen är den mest framkomliga
vägen i dag.    
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