Fastställd i Direktionen 2019-12-16 § 49
Dnr 148-2019

1(2)

Direktiv för utredning av ansvarsfördelning för den kommunala
vuxenutbildningen i Krokom, Åre och Östersund kommun
Bakgrund
Jämtlands Gymnasieförbund (JGY) är ett kommunalförbund med ansvar för gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan i Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund. Förbundet är även
huvudman för den kommunala vuxenutbildningen i Bräcke och Ragunda, samt ur ett
skolrättsligt perspektiv även huvudman för delar av yrkesvux och särvux i Östersunds
kommun.
Krokom, Åre och Östersund kommun styr och finansierar den kommunala vuxenutbildningen
i respektive kommun. I Jämtlands län finns ett samarbetsavtal mellan sex kommuner samt
JGY (Bräcke och Ragunda) som reglerar olika samverkansformer kring den kommunala
vuxenutbildningens genomförande. Det gäller bland annat de åtta Lärcentrum som finns i
respektive kommun, studie-och yrkesvägledning samt rekvirering av statsbidrag.
För närvarande finns således sju kommunala administrationer för vuxenutbildning och fyra
kommunala administrationer för gymnasie- och gymnasiesärskolan i länet.
På nationell nivå har frågan om styrningen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen
uppmärksammats genom att regeringen den 8 mars 2019 antog direktiven för en statlig
utredning i frågan. Utredningen, som leds av Norrköpings kommunalråd Lars Stjernkvist, ska
föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux och särvux bättre
kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov, bland
annat för att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande.
Den statliga utredaren ska föreslå hur en regionalt baserad modell för planering och
dimensionering av gymnasial utbildning kan utformas och hur den kan finansieras. Syftet med
utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen,
effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av
utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska
segregationen inom gymnasieskolan
På ett ägarsamråd för Jämtlands Gymnasieförbund den 21 november 2019 fick förbundet
uppdraget att utreda hur den kommunala vuxenutbildningen i förbundets
medlemskommuner ska organiseras. Resultatet av utredningen ska presenteras för Jämtlands
Gymnasieförbunds ägare på nästa sammanträde, den 16 mars 2020. Utredningen ska ta
hänsyn till resultatet av Lars Stjernkvists utredning som beräknas vara färdig under februari
2020.
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Direktiv
Utredningen ska belysa för- och nackdelar med att:



Behålla nuvarande organisationsstruktur med fyra administrationer för kommunal
vuxenutbildning inom JGY:s samverkansområde.
Överlåta ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen i Krokom, Åre och
Östersund till direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund.

Mot bakgrund av det ska utredningen föreslå en framtida ansvarsfördelning för den
kommunala vuxenutbildningen inom förbundets medlemskommuner.
I utredningen ska det vidare ingå att kartlägga:







Vuxenutbildningsutbudet i respektive kommun och hur verksamheten organiseras i
egen respektive upphandlad regi.
De ekonomiska förutsättningarna för vuxenutbildningen i respektive kommun.
Hur vuxenutbildningen i respektive kommun samverkar med andra kommunala och
statliga verksamheter, samt regionalt inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet.
Eventuella konsekvenser av hur det ena eller andra alternativet påverkar
driftsformerna i respektive kommun.
Ta hänsyn till förslagen i SOU 2018:01.
Föra en dialog med extern regional och/eller nationell expertis inom
vuxenutbildningsområdet i samband med övervägandena av resultaten.

Styrgrupp för utredningen ska bestå av direktionens presidium, vuxenutbildningscheferna i
Krokom, Åre och Östersund, samt förbundsdirektören.
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