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Stefan Hagebring, Alingsås 

Jamileh Mobaser, Göteborg 

Ulf Petersson, Göteborg 

Magnus Fagerström, Härryda 

Sofia Schubert, Kungälv 

Monika Nilsson, Lerum 

Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 

Sofia Grebner, Mölndal 

Nomi Madolo, Partille 

Jane Cervell, Stenungsund 

Anna-Maria Olausson, Tjörn 

Marie Egerstad, Göteborgsregionen 

Linda Andersson, Göteborgsregionen 

Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 

Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 

Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 

Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

 

1. Utbudsplanering, beslut/information 

• Aprilstart – planering /omfattning 

Det är dags att börja se över planeringen för aprilstart. Då besked för 

statsbidrag 2022 kommer så sent, behöver man ta beslut för en aprilstart 

utan att veta hur det faller ut.  

 

Ett medskick till utbudsplaneringsgruppen är att Vuxenutbildningsnätverket 

och Utbildningschefsnätverket har enats om en önskan att bredda 

utbudspaletten.  

 

Ett utbudsförslag presenteras på oktobermötet för beslut.  

 

Ur diskussion: 

- Utbudsplaneringsgruppen önskar inspel från utbildningsanordnarna. 

- Vad har man för tankar kring att statsbidraget inte blir klart inför beslut 

om aprilstart. Kan man ”gasa” först och vid behov ”bromsa”. 

- Det finns alltid en risk för kommande starter om man behöver förändra i 

en beslutad start. Utbudsplaneringsgruppen tar med frågan och tittar 

vidare på den.  
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- Statsbidragsbesked kommer först i december vilket innebär att vi behöver 

fatta beslutet om aprilstart innan dess. 

2. Ekonomi, beslut/information 

 

• Medfinansiering 2020 

På föregående möte enades man om att kommunerna skulle återkoppla kring 

hanteringen av det extrabidrag för medfinansiering 2020 som finns att söka.  

Det är inte helt klart hur stor summa det handlar om, men i vecka 41 tas 

beslut och sedan sker utbetalning under vecka 42.   

Efter återkoppling via mail ser man att alla kommuner vill ta del av den andel 

som tillfaller respektive kommun.  

 

• Extra statsbidrag för kombinationsutbildningar ht -21 

Efter genomgång ser man att befintligt bidrag täcker både befintliga och 

kommande utbildningar. Därav kommer ingen ny ansökan att skickas in.  

 

När det gäller redovisningen av kombinationsutbildningarna, hur mycket 

medel som har använts och vilka insatser som har gjorts, kommer man att 

redovisa detta regiongemensamt. GR återkopplar med mer information.  

 

• Kartläggning och validering för 2021.  

Här finns 35 miljoner att söka och ansökan ska vara inne senast 1 oktober.  

Efter avstämning har inget intresse för en regiongemensam ansökan 

aviserats. Det finns dock fortsatt möjlighet att på egen hand ansöka om detta 

bidrag. Krav för det är dock att två eller flera kommuner går ihop.  

 

• Statsbidrag 2022 

Ansökan till statsbidrag 2022 ska vara inne senast 1 november.  

Enligt budgetpropositionen som beslutas i december kommer man att öka 

anslaget för yrkesvux. Hur mycket det handlar om vet man inte ännu.  

Detta kommer eventuellt inte att innebära en ny ansökan utan här kommer 

man förhoppningsvis att gå på den ansökan som går in 1 november. 

 

Bilder bifogas 

3. Information/diskussion 

  

• Urvalsregler, uppdaterad information 

Utbildningschefsnätverket enades den 3 september kring hanteringen av nya 

urvalsregler för regionalt yrkesvux. I beslutet enades man kring tolkningen av 

den första prioriteringsregeln gällande en individuell studieplan. 

Man enades också om en kontinuerlig uppföljning av utbildningsutbud samt 

utfall av de nya urvalsreglerna vilket ska redovisas för 

Utbildningschefsnätverket. Man vill värna om att utbudet erbjuder 

utbildningar till alla grupper.  
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I januaristart -22 som öppnar sin ansökan den 29 september kommer de nya 

urvalsreglerna att användas. 

 

Manualen har uppdaterats och strukturerats om för att bli tydligare och 

antagningen är inbjuden till ett extra antagningsmöte. 

 

Urvalsgruppen har sedan beslutet fattades i Utbildningschefsnätverket 

arbetat med att ta fram en tolkningsanvisning för kategori B2 ”har del av 

gymnasial utbildning men saknar grundläggande behörighet till högskola 

eller yrkeshögskola, t. ex samlat betygsdokument, studiebevis, utdrag ur 

betygskatalog, utländsk utbildning utan grundläggande behörighet”. 

Urvalsgruppen hade ett förslag framme om att utgå från grundläggande 

behörighet enligt UHR:s bedömningshandbok samt förordning 2009:130 om 

yrkeshögskolan. Det inkom dock inspel från flera kommuner som gör att GR 

tillsammans med urvalsgruppen återupptar arbetet. 

 

Bilder bifogas 

 

• Rapport kompetensförsörjning och yrkesutbildning 

Linköpings universitet har gjort en fallstudie kring regional samverkan.  

Man tittar på framgångsfaktorer och hur man arbetar.  

GR:s regionala samverkan lyfts fram på ett mycket fint sätt.  

 

Ur diskussion: 

- De som intervjuade för denna rapport var mycket proffsiga.  

 

Rapporten bifogas 

 

• Fördjupad diskussion kring språkstödsutbildning 

Arbetsutskottet fick i uppdrag att titta vidare på ett upplägg kring fördjupad 

diskussion kring språkstödsutbildning. 

Förslag är att på decembermötet ta del av rapporten kring Piloten i Partille. 

Därefter förlängs nätverkets januarimöte för en fördjupad diskussion.  

Bra om språkstödsgruppen tittar vidare på ett upplägg.  

 

Ur diskussion: 

- Olika ingång i detta, skulle det vara möjligt att utöka gruppen som tittar 

på detta och som också kan vara med i diskussionen.  

- Det rör sig mycket kring språkstödsutbildningar nu, piloten, workshop 

den 26 oktober och fördjupningen i januari.  
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• Tidplan – Vuxenutbildningsnätverket 2022 

 

Ett förslag på tidplan för Vuxenutbildningsnätverkets möten 2022 

presenterades.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

   att godkänna föreslagen tidplan för  

   Vuxenutbildningsnätverkets möte 2022.  

4. Ventilen 

 

• Yrkesbevis för barnskötare 

Mölndal har från rektor fått fråga om möjlighet att kunna utfärda yrkesbevis 

för barnskötare. Riktlinjerna från Skolverket är otydliga och branschrådet 

kan inte vägleda. Hur gör man i andra kommuner? Viktigt att vi inom 

nätverket har en samsyn kring hur intyg som dessa ska utfärdas.  

 

Ur diskussion: 

- Intyg utfärdas när eleverna uppnår det som ligger i utbildningspaketet 

och när det gäller barnskötare ingår inte svenska.  

- Vill gärna undersöka den här frågan mer. Hur tänker vi kring att man 

inte har språket med sig men däremot yrket.  

- Menar ni i yrkesbeviset eller vid anställning? 

- Räcker beviset för anställning om de inte har språket.  

- Tanken är att det ska underlätta för arbetsgivaren. Med beviset har man 

grund för vad man klarat i utbildningen.  

- Intyget gör det lättare för arbetsgivaren att se vilka kunskaper den 

sökande har. Men det finns arbetsgivare som inte anställer sökande med 

svagheter i språket. Validering skulle kunna vara en väg, men det ställer 

höga krav på svenska, då man validerar utifrån kunskapsmålen och inte 

språkkunskap.  

- Vore bra om vi gjorde på samma sätt när det gäller våra regionala 

utbildningar.  

- Klok idé att göra något gemensamt för enkelheten mot arbetsgivaren.  

- Bra om vi kan ta fram ett gemensamt dokument som visar på att det är en 

fråga som diskuterats och beslutats i GR.  

 

Frågan skickas vidare till arbetsutskottet för hantering.  

 

• 26 oktober 

En inbjudan om workshop kring kombinationsutbildningar har skickats ut 

från Skaraborgs kommunalförbund. Tiden krockar dock med 

Vuxenutbildningsnätverkets möte den 26 oktober.  

Nätverket enades om att ändra tiden på kommande möte  

till 08.00-09.50.  
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• Vård-och omsorgscollegerådet 

På senaste regionala VOC-rådet lyfte Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) 

att de har en andel tillsvidareanställda sjukvårdsbiträde som saknar formell 

gymnasial vård-och omsorgsutbildning. Dessa personer får låg prioritet när 

de söker flexutbildning till undersköterska. Fråga från SU var om man på 

något sätt kunde underlätta för dessa att komma in på sådan utbildning. 

 

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 


