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Projektplan Utredning gemensam

vuxenutbildningsantagning
Vilken utmaning eller vilka behov vill projektet bidra till att lösa/uppfylla?
Koppla till utvecklingsområde i Familjen Helsingborgs utvecklingsplan.
För att på bästa sätt bidra till kompetensförsörjningen i Skåne nordväst ökar vi succesivt
vuxenutbildningssamarbetet inom ramen för familjen. Under 2020 har t ex en gemensam
webbaserad utbudsplattform skapats med finansiering från Region Skåne. Den statliga
dimensionerings- och planeringsutredningen föreslår att det delregionala samarbetet kring
vuxenutbildning ytterligare ska stärkas och inte omfatta enbart statsbidragsfinansierad
yrkesutbildning utan all yrkesutbildning inom ramen för vuxenutbildningen. Utredningen lyfter
särskilt samarbetet inom Familjen Helsingborg som ett gott exempel på delregionalt samarbete.
Den lagstiftning som reglerar Komvux förändras. Skollagen har förändrats från den 1/7 2020 till
att tydligt ange att Komvux utbildningar ska utgöra en bas för regional och nationell
kompetensförsörjning. Från den 1/7 2021 förändras antagningsreglerna så att inte längre den
som står längts ifrån arbetsmarknaden ska prioriteras utan den som har störst behov. I
implementeringen av nya antagningsregler kommer sannolikt Skolverket att bidra med
konkretiseringar i annat fall kommer nätverket för vuxenutbildningsfrågor behöva utveckla
arbetsmetoder som bidrar till samsyn och likvärdighet.
Syfte
Komvux som utbildningssystemsystem har och kommer att bli alltmer delregionalt integrerat och
vi behöver därför utreda om en gemensam vuxenutbildningsantagning skulle bidra till en mer
effektiv antagningshantering samt vilka utmaningar och möjligheter det skulle ge för elever och
utbildningsanordnare.
Utredningen ska beskriva systemtekniska utmaningar och alternativ för lösningar, juridiska och
ekonomiska aspekter samt ha ett elevperspektiv. Utredningen ska baseras på minst två scenarier
där enbart yrkesutbildning omfattas, yrkesutbildning samt SFI och som sista alternativ hela
vuxenutbildningsutbudet.

Vad ska ni genomföra i projektet, gärna i punktform?




En konsult ska handlas upp för att genomföra utvärderingen under våren.
Parallellt med det kommer de nya antagningsreglerna att konkretiseras.
Rektorsgruppen med hjälp av gymnasieantagningskansliet för familjen Helsingborg
kommer att utifrån utvärderingen, förändrad lagstiftning och volymantagande föreslå hur
vi skulle kunna gå vidare



Om förslaget innebär ett gemensamt antagningskansli kommer det beslutet att fattas i de
forum som har beslutsmandatet

Ska projektet kunna implementeras i ordinarie verksamhet, i så fall hur?
Ger projektet några direkta effekter, i så fall vilka och för vem?
Om utvärderingen visar på positiva effekter (för elever, utbildningsanordnare och/eller
antagningshantering) och beslut om gemensam antagning fattas skulle det ersätta lokal antagning
för de utbildningar och de kommuner som väljer att delta.

Enkel organisationsbild där olika medverkande parter, styrgrupp,
projektledning, ansvar för ekonomi och koppling till kunskapsnätverk
beskrivs. Alla ska vara informerade och vilja medverka.
Strategiskt nätverk för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration – fattar beslut om
projektformulering, rapporterar resultaten till styrelsen för FH
Rektorsgruppen – styrgrupp och referensgrupp för projektet
Arbetsgrupp/projektledare – tillsätts av Helsingborg
Arbetsmarknadsförvaltningen Helsingborg – genomför upphandlingen

Enkel tidplan med huvudaktiviteter.
November 2020 – beslut om projektplan
December 2020 – upphandlingsunderlag tas fram
Januari -februari 2021 – upphandling
Mars-maj 2021 – utvärdering genomförs
Juni-september – förslag till hur vi går vidare tas fram

Enkel ekonomisk plan som berättar hur mycket pengar som söks och
vad pengarna kommer att användas till. Redovisning av annan
finansiering, utöver sökta medel från Familjen Helsingborg.
Direktupphandling av konsult ca 300 000 kr tas av upparbetat överskott inom
vuxenutbildningsbudgeten för familjen Helsingborg

Beskriv hur ni själva och styrelsen ska kunna följa utvecklingen av
projektets insatser, genom aktiviteter och effekter.
Eftersom projektet är en utvärdering som ska resultera i ett förslag till en eventuellt förändrad
organisation är behovet av löpande uppföljning lågt. Rektorsgruppen kommer löpande att
informera den strategiska styrgruppen. Återrapportering sker till styrelsen och
kommundirektörsgruppen utifrån deras beslut samt att de även har tillgång till den digitala
plattformen.

Vilka är de största utmaningarna/hindren/riskerna för projektet och hur
ska de mötas? Eller möjligtvis de två största.
Den största svårigheten med utvärderingen är att förstå hur de pågående lagförändringarna
kommer att påverka verksamheten. Men vi bedömer att vi trots det behöver förstå
systemtekniska, juridiska och ekonomiska utmaningar och möjligheter.

Vilken kommun ansvarar för projektet?
Helsingborg
Maria Norrby
maria.norrby@helsingborg.se
0722-113802

