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Vuxenutbildningsnätverket 

Anteckningar 20210826 

 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Cynthia Runefjärd, ordförande, Kungsbacka 

Martin Nordström, vice ordförande, Öckerö 

Anders Hedman, Ale 

Stefan Hagebring, Alingsås 

Jamileh Mobaser, Göteborg 

Ulf Petersson, Göteborg 

Magnus Fagerström, Härryda 

Carina Bergsman, Kungsbacka 

Sofia Schubert, Kungälv 

Monika Nilsson, Lerum 

Sofia Grebner, Mölndal 

Nomi Madolo, Partille 

Jane Cervell, Stenungsund 

Judith Åkesson, Skaraborgs kommunalförbund 

Marie Egerstad, Göteborgsregionen 

Linda Andersson, Göteborgsregionen 

Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 

Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 

Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 

Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

 

Deltog ej 

Anna-Maria Olausson, Tjörn 

Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 

 

1. Information 

• Nyckeltalsrapport 

Informerades om den senaste nyckeltalsrapporten som täcker åren 2017,  

2018 och 2019. Utbildningar avseende 2017 och 2018 är i rapporten 

summerade och klara.  

Nya rapporter kommer att tas fram varje halvår.  

 

Bilder samt rapport bifogas. 

 

• Upphandling av nytt elevhanteringssystem - referensgrupp 

Påminnelse om att skicka in namn på representanter till referensgruppen 

avseende upphandling av nytt elevhanteringssystem.  
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2. Utbudsplanering, beslut/information 

• Oktoberstart, halvtidsavstämning 

Tisdagen den 31 augusti är sista ansökningsdag för oktoberstartens  

28 utbildningar. T.o.m den 23 augusti har det inkommit 1 057 ansökningar 

och 1 133 unika val. Eventuellt kommer ett överintag på 46 platser att bli 

aktuellt. 

 

Även för oktoberstarten kommer två antagningsmöten att genomföras. 

- 24 september – preliminär fördelning 

- 29 september – justeringar på grund av t ex stängda utbildningar. 

 

Övriga datum att notera: 

- 27-28 september – IKE-avstämning och söktryck 

- 1 oktober – fördelning 

- 4-5 oktober – kursplacering 

- 6-7 oktober – kurs-och antagningsbesked 

 

På Vuxenutbildningsnätverkets möte i juni framkom det önskemål om mer 

statistik kring startomgångarna. Önskemål om detta mailas till  

anne-li.drath@goteborgsregionen.se. 

Till kommande omgång kommer det vara möjligt att även se nyttjandegrad av 

statsbidrag och avstämning av 33-kronan.  

 

Ur diskussion: 

- Det vi ser här är antal utbildningar, går det även att få fram vilka 

kommuner de studerande kommer ifrån 

- Gärna mer statistik kring 33-kronan 

 

Bilder bifogas 

 

• Januaristart 2022 

Beslut avseende januaristart togs av Vuxenutbildningsnätverket via e-post 

innan sommaren för att klara tidplanen. För ett formellt beslut informerades 

om de förändringar som gjorts efter e-postmötet.  

 

Förändringar i januaristart 2022 efter e-postbeslut: 

- Väg- och anläggningsarbete – utgår 

- Murare – utökas 

- Elinstallatör – minskat antal platser 

- Elektriker, förnybar el påbyggnad – utgår 

- Elbilstekniker påbyggnad – utgår 

- CNC – tekniker påbyggnad PLC – utgår 

- Mediatekniker digitala möten/event – ändring av namn (Ljudtekniker vid 

digitala möten/event) 

- Trädgård, skötsel och odling – utökas 

mailto:anne-li.drath@goteborgsregionen.se
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- Vårdbiträde/undersköterska flex – utökas 

- Apputvecklare – utökas 

- Systemtestare – utgår  

- Housekeeping, frukost och servering med språkstöd – lärling - tillkommer 

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna förslag till utbud för januaristart 2022 enligt information i 

utskickat beslutsunderlag samt 

 

att godkänna de förändringar/justeringar som skett efter e-postbeslutet.  

 

Ur diskussion: 

- Viktigt att vi har koll på APL-platser om antalet platser utökas. Det är 

redan svårt att hantera dessa platser.  

 

Utbudsfil bifogas 

3. Ekonomi, beslut/information 

• Statsbidrag 2022 

Informerades om de förändringar som har skett i samband med ansökning av 

statsbidrag för 2022.  

Insänd ansökan får göras om i och med förändringar som gjorts i förordning 

2016-937. Ny ansökan den 1 oktober – 1 november 2021.  

Planerat beslut kommer i december, vilket innebär att det förmodligen inte 

finns någon information om statsbidraget för 2022 inför januaristart. 

 

Följande förändringar har aviserats: 

- Yrkesvux och lärlingsvux sfi/sva – kommer att upphöra och ersättas av  

yrkesvux och lärlingsvux kombination. Statsbidraget för dessa utbildningar 

utgår med 110 000 kronor/plats oavsett yrkesområde, men då räknar man in 

de stödjande insatser som ska ingå i dessa utbildningar.  

Inget krav finns för medfinansiering för dessa utbildningar.  

 

- Extra statsbidrag för kombinationsutbildningar 2021. 

Finns det behov av att söka extra statsbidrag. Avser platser under hösten 

2021. Finns inget medfinanskrav i detta.  

GR tar fram en prognos hur det ser ut i dagsläget för att säkra behov eller ej 

av att söka detta extra statsbidrag.  

 

Ur diskussion: 

- Gäller det även platser vi redan sökt med medfinansiering? 

- Nej, det gäller bara nya platser. 

- För kort tid att hantera extratilldelning.  

- Om vi söker gäller det bara andra halvåret 2021. 
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- Kartläggning och validering 2021 

Ett statsbidrag inom ramen för yrkesutbildning för att främja antalet 

valideringar som genomförs. 

Detta statsbidrag behöver inte sökas gemensamt för alla 13 kommuner, utan 

här kan man gå ihop med som minst två kommuner.  

Skolverket kommer att göra uppföljning på hur många valideringar som 

genomförts på sökt statsbidrag.  

 

GR återkommer när ansökan har öppnat med mer information om vad detta 

avser.  

 

Ur diskussion: 

- Bra med mer information senare.  

 

- Extra medel för medfinansiering 2020.  

GR kommer att få en tilldelning för att täcka den medfinansiering som 

kommunerna inte fått under 2020. En fråga för nätverket att se över. 

Fördelning av detta kommer att ske under 2021 då de inte är avsedda att 

användas för utbildning under 2022.  

 

Nätverket enades om att återkoppla till GR med svar via mail. 

 

Bilder bifogas 

4. Beslut 

• Slutbetyg och gymnasieexamen  

Antagningsgruppen fick på Vuxenutbildningsnätverkets februarimöte i 

uppdrag att ta fram förslag på en gemensam hantering för utfärdande av 

slutbetyg och gymnasieexamensbevis. Detta då studie- och yrkesvägledare i 

regionen aviserat en oro kring skillnader i hanteringen.  

Frågor har ställts till både Skolverk och rektorer för att få fram så mycket 

information som möjligt om hur hanteringen borde gå till.  

 

Gruppen har i sitt arbete utgått från följande förutsättningar: 

- elevens bästa i fokus 

- det ska finnas en valfrihet i vem som utfärdar examensbevis/slutbetyg 

- upprätthållande av kunskapen i att utfärda examensbevis/slutbetyg för de  

studie- och yrkesvägledare vilka utfärdar sådan mindre ofta.  

 

Det finns fortsatt en stor önskan bland studie- och yrkesvägledare att fortsatt 

utfärda dessa examensbevis/slutbetyg.  

 

Gruppen har också tagit fram en gemensam rutin för det praktiska arbetet 

kring dessa utfärdanden.  
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Antagningsgruppen föreslår även att de får ett utökat uppdrag för att: 

- undersöka om det går att göra tillägg/förändringar i Alvis för att förbättra 

denna hantering, samt om det finns intresse,  

- ta fram en gemensam informationstext till kommunernas hemsida för att 

underlätta för elever som söker information om utfärdande av slutbetyg 

respektive gymnasieexamensbevis.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna den av antagningsgruppen föreslagna  

formulering (se nedan) avseende hantering av utfärdande av 

slutbetyg och gymnasieexamensbevis,  

 
 När eleven vill/väljer att ta ut sin examen ska eleven vända sig till den 

skola/kommun där eleven senast läste en kurs som ingår i 

examensbeviset/slutbetyget, om inte annat är överenskommet med en 

studie- och yrkesvägledare i dennes hemkommun. 

 

att ge antagningsgruppen ett fortsatt uppdrag att undersöka 

tillägg/förändringar i Alvis, samt  

 

att ta fram en gemensam informationstext till kommunernas 

hemsidor.  

 

Bilder bifogas 

 

• Ny ledamot i Vuxenutbildningsnätverket 

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna Jamileh Mobaser som ny ledamot för Göteborg  

i Vuxenutbildningsnätverket samt i nätverkets arbetsutskott 

fr o m augusti 2021.  

5. Information/diskussion  

• Urvalsregler 

På nätverkets junimöte såg man att man efter det e-postmöte som hölls kring 

urvalsregler inte lyckades komma fram till en gemensam lösning. Frågan gick 

därför vidare till Utbildningschefsnätverket (UC) som i sin tur beslutade att 

man i samband med oktoberstarten fortsatt förhöll sig till de ”gamla” 

urvalsreglerna.  

Efter ytterligare diskussioner ligger nu frågan uppe på UC:s agenda för mötet 

den 3 september där man kommer att besluta om hur man framöver ska 

hantera urvalsreglerna. 

 

Det är av stor vikt att detta är reglerat i samband med januaristart.  
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Ur diskussion 

- Man har haft mycket diskussion kring detta i kommunen, förhoppningen 

är att vi ska komma fram till ett gemensamt beslut. Viktigt att detta 

kommer att fungera för att fortsatt arbeta utifrån. Man kommer även att 

fortsätta se över och tolka lagstiftningen.  

- Alla som har sökt och som har rätt till utbildning måste väl prioriteras? 

Innebär det att de som söker för att få gymnasieexamen inte är med. A som 

är en studieplan kanske egentligen borde vara ett B. 

- Förslaget är att vi ska ha en R-prio som avser rätt till komvux för att 

underlätta antagningsarbetet och kunna skilja ut dessa sökande från 

övriga. Detta kommer att tydliggöras i manualen. 

 

• Dialog finansiering jobbspår 

Innan sommaren genomfördes en gemensam träff mellan AME-nätverket och 

Vuxenutbildningsnätverket, där frågan kring ”Finansiering av jobbspår inom 

DUA” lyftes. Man enades på detta möte att frågan skulle tas vidare för fortsatt 

diskussion i respektive gruppering.  

 

I den inriktning för 2022 som Vuxenutbildningsnätverket enats om och också 

sänt vidare till Utbildningschefsnätverket för beslut, ingick bland annat 

satsning på jobbspår.  

 

Förslag på finansiering som nätverket behöver fundera vidare på: 

 Kommunala medel och interkommunal förfrågan 

 Extern finansiering 

Finns pågående undersökningar om möjlighet för detta. 

 Statsbidrag för yrkesvux i kombination med kommunala medel 

Är det en möjlighet? 

 

Hur går vi vidare i detta? Kanske ett uppdrag för ekonomigruppen.  

 

Efter diskussion enades nätverket om att man behöver fortsätta diskutera 

frågan då det ser olika ut i regionens kommuner. Frågan tas upp för fortsatt 

hantering på oktobermötet. 

 

Ur diskussion: 

- Kan vara ok att finansiera med statsbidraget. Är dock inte för 33-kronan. 

Den behövs för att täcka IKE-kostnaderna. Kanske kan UC besluta om en 

höjning till ex 45-krona där 15 kronor är öronmärkta för jobbspår. 

- Utifrån tidigare diskussioner har vi inom språkstöd höjt våra 

kunskapskrav, det behöver vi fundera över. Några av våra kluster är redan 

inne i arbete inom DUA. Kanske dags att se över någon form av delregional 

fördelning. 
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- Håller med om de ökade kraven, men samtidigt måste man säkerställa att 

de som utbildar sig blir anställningsbara. 

- När det gäller jobbspåren ska det finnas en arbetsgivare kopplad till 

utbildningen. 

- Jobbspår är en väg, men finansieringen är inte lätt. Med ex en satsning på 

25% jobbspår med statsbidrag, så påverkar det yrkesvux med samma 

mängd. Kommer att innebära extra satsningar för kommunen. 

-Är för en satsning på jobbspår, gruppen som ingår här kommer att vara 

den med störst behov framöver.  Klart intressant att använda 

yrkesvuxpengar här. 

- Finns säkerligen delar att ta av i 33-kronan, men det måste även finnas 

möjlighet att täcka övriga kostnader som finns och som dyker upp. 

- På DUA:s hemsida står det att man ska använda yrkesvuxpengar och att 

det finns mer att söka specifikt för detta.  

- Jobbspåren är inte enbart en fråga för vuxenutbildningen, men med DUA-

medel, yrkesvux eller annat sätt för finansiering är det klart intressant.  

 

Bilder bifogas. 

 

• Information om kartläggning av utbildningsutbud 

GR har fått i uppdrag att kartlägga det totala utbudet av yrkesutbildningar 

som finns inom GRvux och Arbetsförmedlingens 

arbetsmarknadsutbildningar. En sammanställning över planerade 

utbildningar är färdigställd, och kommer att bifogas mötesanteckningarna. 

 I dagsläget finns ingen samlad bild över yrkesvuxutbildningar, 

arbetsmarknadsutbildningar och folkhögskolornas yrkesutbildningar. Målet 

med kartläggningen är att få en tydlig bild över utbildningsutbudet och med 

det minska risken för att köra dubbelt upp och underlätta planering och 

dimensionering av yrkesutbildning. Första versionen av sammanställningen 

är klar. Den kommer sedan att uppdateras 4 ggr /år för att hålla utbudet 

aktuellt.  

 

Bilder och sammanställning av utbildningsutbud bifogas 

 

• E-arkivering 

På föregående möte lyfte Partille frågan kring hur det såg ut i kommunerna 

med e-arkivering. Det finns brister i den arkivering som idag görs och efter 

kontakt med GotIt ser man att det inte går att lösa den vägen.  

Efter en runda bland kommunerna ser man att det är stora skillnader på hur 

arkiveringen hanteras. Mölndal har en projektledare kring detta som 

eventuellt skulle kunna komma till ett nätverksmöte och berätta mer.  
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• Fördjupning språkstödsutbildning 

Språkstödsgruppen har aviserat ett behov av en fördjupad diskussion kring 

språkstödsutbildningar. Detta är en angelägen fråga, förkunskapskraven ökas 

på hela tiden och var hamnar vi till slut med det.  

 

Frågan skickas till arbetsutskottet för hantering och planering av utökad tid 

för diskussion kring språkstöd.  

6. Ventilen 

• Förlängning avtal med GotIt 

Med anledning av den nya upphandlingen kring nytt verksamhetssystem är 

det viktigt att alla kommuner är medvetna om behovet av att förlänga 

befintligt system. Göteborg har tagit fram ett underlag för detta som tidigare 

har skickats ut, men som även biläggs dessa anteckningar.  

 

Kan vara bra med en återkoppling allteftersom kommunerna blir klara med 

sin förlängning så att man har en samlad bild över läget.  

Maila lars.jerkeman@goteborgsregionen med sådan information.  

 

• Septemberkonferensen 

Konferensen kommer att genomföras helt digitalt, då det fortsatt finns 

restriktioner för fysiska möten på GR. I stort kommer konferensen att 

genomföras via Teams, men en av föredragarna använder Zoom till vilket 

länk kommer att skickas ut i samband med inbjudan.  

 

• Kungsbacka 

Carina Bergsman kommer att avsluta sitt uppdrag. Sista mötet blir i och med 

konferensen. Karin Zetterman går in som t.f i Vuxenutbildningsnätverket tills 

Frida Svärd är tillbaka. 

 

• Covid-19 

Hur hanteras frågan kring vaccination för regionens elever i samband med 

APL.Vi kan ju inte kräva det, men det finns en risk att branschen ställer det 

som krav.  

 

Ur diskussion 

- Detta har inte varit aktuellt ännu 

- Vet man vilken/a bransch/er detta kan gälla 

- Ja, inom bygg och lastbil 

- Bra om vi uppmärksammar detta och fortsatt kan hålla dialog i frågan.  

7. Gäst/gäster 

• Skolverkets ESF-projekt, kombinationsutbildningar 

Judith Åkesson, Skaraborgs kommunalförbund informerade om 

Skolverkets ESF-projekt gällande kombinationsutbildningar.  

mailto:lars.jerkeman@goteborgsregionen
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Tanken bakom projektet är att samla in och lyfta goda modeller för 

kombinationsutbildningar.  

 

Projektet avser hela VGR men det är Skaraborg som är projektägare.  

Övriga regioner som deltar är Region Västerbotten, Region Skåne, Region 

Gävleborg och Region Uppsala. Varje region har en egen projektledare.  

Man har till projektet även kopplat ett antal lärosäten.  

 

Som mottagare av projektresultatet ser man bl a Regering/departement, 

Skolverket, huvudmän för kommunala vuxenutbildningar, lärosäten m.fl.  

 

För att komma vidare har man tagit fram ett antal frågor som man önskar få 

in svar på från respektive kommun inom GR.  

Frågorna skickas ut i separat mail, svar önskas inom 2 veckor till  

judith.akesson@skaraborg.se 

 

Bilder bifogas.  

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 

mailto:judith.akesson@skaraborg.se

