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UMEÅ 

KOMMUNFÖRBUNDET 
NORRBOTTEN
  

Institutionen för Socialt arbete Kommunförbundet Norrbotten 
901 87 Umeå 97128 Luleå 
Avtal om placeringar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter från 
socionomprogrammet vid Umeå universitet. 

Avtalsparter 
Kommunförbundet Norrbotten och Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete. 

Socialförvaltningen, Luleå Kommun har det formella uppdraget av Kommunförbundet 
Norrbotten att vara samordnande part för VFU-platser inom Norrbottens kommuner. 
Samverkan ska ske med övriga Norrbottens kommuner. 

Mål 

Avtalet syftar till att ge parterna trygghet och kontinuitet i frågor som rör hanteringen av den 
verksamhetsförlagda utbildningen, samt skapa en struktur som tillgodoser parternas önskemål 
på en enkel, tydlig och effektiv organisation för hanteringen av de praktiska frågor som tillhör 
den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Parterna ska därför gemensamt skapa de förutsättningar som krävs för ett bra samarbete och 
samverkan. Detta säkerställer hög kvalitet i den verksamhetsförlagda utbildningen samt ökar 
förutsättningarna för en kvalitativ och kvantitativ utveckling inom den kommunala 
verksamhet som berörs av avtalet. 

Omfattning 

Överenskommelsen omfattar studenter från termin 5 på socionomprogrammet i kursen 
verksamhetsförlagd utbildning, 30 högskolepoäng (hp). 

Socialförvaltningen, Luleå kommun planerar varje läsår 40 verksamhetsförlagda studieplatser 
för 40 socionomstudenter inom kommunal socialtjänst i Norrbottens län, varav 30 under 
höstterminen och 10 under vårterminen. Denna fördelningsprincip får gälla för 2014 då 
socionomprogrammets flexutbildningsorter (Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik) har 
verksamhetsförlagda studierförförsta gången. För år 2015 och framåt upptas ny diskussion om 
hur en lämpligfördelningsprincip kan vara. 

Målsättningen är att huvuddelen av de verksamhetsförlagda studieplatserna är förlagda inom 
Norrbottens kommuner. Minst 20 % av de verksamhetsförlagda studieplatserna är inom 
myndighetsutövande verksamhet. 



 

Kommunförbundet Norrbottens åtagande 

Kommunförbundet Norrbotten har utsett Socialförvaltningen, Luleå kommun som 
samordningsansvarig för kommunerna i Norrbotten. Socialförvaltningen, Luleå kommun utser 
samordningsansvarig person med uppdrag att rekrytera verksamhetsförlagda studieplatser inför 
varje tennin, enligt detta avtal, samt att vara kontaktperson i förhållande till Institutionen för 
Socialt arbete, Umeå universitet. 

Den samordningsansvarige för Norrbottens kommuner meddelar verksamhetsförlagda 
studieplatser och handledare senast vecka 18 inför höstterminen och senast vecka 46 inför 
vårterminen. Institutionen för Socialt arbete ansvarar för att fördela platserna och att meddela 
de aktuella socionomstudenternas namn senast vecka 21 inför höstterminen och senast vecka 
49 inför vårterminen. 

Handledare med relevant kompetens och erfarenhet av socialt arbete tillhandahålls respektive 
VFU-placerad socionomstudent. 

Socionomstudenterna ges introduktion, handledning och kontinuerlig uppföljning i den 
kommun som respektive student tilldelats verksamhetsförlagd studieplats — för att kunna 
uppnå utbildningsmålen för den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning bereds möjlighet att besöka och skaffa sig 
kännedom om andra verksamheter som är relevanta för socionomprogrammets utbildningsmål. 

Att verka för att varje aktuell handledare, inom ramen för sin avtalade arbetstid, bereds 
möjlighet att delta i handledarintroduktionsmöte samt det Handledarinternat som Institutionen 
för Socialt arbete anordnar. 

Umeå universitets åtagande - Institutionen för Socialt arbete 
I nära anslutning till varje terminsstart ansvarar Institutionen för Socialt arbete för att anordna 
ett introduktionsmöte för aktuella handledare. 

Institutionen för Socialt arbete erbjuder Handledarinternat en gång per år för aktiva handledare. 
Handledarinternaten bekostas av Institutionen för Socialt arbete vad gäller utbildning, kost och 
logi. Handledarinternaten är planerade så att ett tillfälle ges för grundnivå (Handledarinternat 
1) och ett annat tillfälle för fördjupad nivå (Handledarinternat 2), varje Handledarinternat 
omfattar en och en halv arbetsdag med övernattning. 

Institutionen för Socialt arbete ersätter Socialförvaltningen, Luleå kommun med 6 600 kronor 
per socionomstudent och termin som tilldelats verksamhetsförlagd studieplats. 

Ersättningsbeloppet uppräknas årligen med det personalomkostnadsindex som Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL) årligen fastställer, för närvarande 2,5 %. 

Ersättning utbetalas terminsvis av Umeå universitet, Institutionen för Socialt arbete, i efterskott 
mot samlingsfaktura från Socialförvaltningen, Luleå kommun. 



 

Uppföljning och utvärdering 

Institutionen för socialt arbete och Kommunförbundet Norrbotten, via Socialförvaltningen, 
Luleå kommun ska gemensamt kontinuerligt följa upp och utvärdera innehåll och 
genomförande i den verksamhetsförlagda utbildning som bedrivs inom ramen för detta avtal. 

Kommunförbundet Norrbotten ansvarar för att sammankalla samverkansgrupp, med 
representanter för respektive part, som efter varje termin utvärderar verksamheten och föreslår 
åtgärder i avsikt att utveckla samarbetet. 

Institutionen för Socialt arbete och den samordningsansvarige för Norrbottens kommuner 
kommunicerar fortlöpande gällande önskemål och behov av kontakter med respektive 
Norrbottenskommuner för övriga terminers studier på socionomprogrammet. 

Utveckling samarbetsformer för andra kurser/terminer på 
socionomprogrammet än den verksamhetsförlagda utbildningen - genom: 
Att bereda studenter möjlighet till studiebesök och information om socialtjänstens olika 
verksamheter samt andra kommunala verksamheter som är relevanta för socialt arbete och 
socionomprofessionen. 

Att ge uppslag och förslag till frågeställningar och ämnesområden som är relevanta för 
studenternas rapportskrivande på olika nivåer. 

Att engagera och adjungera socialarbetare för deltagande och insatser i olika teoretiska kurser på 
socionomprogrammet. 

Avtalstid 

Detta avtal gäller under perioden 2014-07-01 — 2015-06-30. Avtalet kan sägas upp av endera 
parten med 3 månaders varsel. 

Kontaktperson för Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet är prefekt Lars 
Nordlander, 090-786 50 OO (växel). Kontaktperson för Kommunförbundet Norrbotten är 
Ingrid Carlenius, 0920-20 54 04, 070-213 58 15. 

Överenskommelsen är upprättad i tre original. Parterna har erhållit var sitt original. 
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För Umeå universitet För Kommunförbundet Norrbotten 



 

Institutionen för Socialt arbete 

För socialförvaltningen, Luleå Kommun 

 
Mikael Lekfalk 
Socialchef 

Direktör 
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