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Anteckningar 

NÄRVARANDE  
Sofia Grebner, vice ordförande, Mölndal 
Anders Hedman, Ale 
Stefan Hagebring, Alingsås 
Jamileh Mobaser, Göteborg 
Amanda Waldem, Göteborg 
Hans Frimanson, Härryda 
Sofia Schubert, Kungälv 
Monika Nilsson, Lerum 
Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 
Nomi Madolo, Partille 
Jane Cervell, Stenungsund 
Anna-Maria Olausson, Tjörn 
Brita Malmcrona, Öckerö 
Marie Egerstad, Göteborgsregionen 
Linda Andersson, Göteborgsregionen 
Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 
Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 
Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 
Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 

Deltog ej 
Frida Svärd, Kungsbacka 

1. Utbudsplanering, beslut/information 
• Extra statsbidrag 2023 / Augustistart 

- Ansökan om extra statsbidrag 2023 
Den 15 februari kom beslutet på att det extra statsbidrag på  
28 100 000 kronor GR ansökt om, beviljades.  
I statsbidraget för 2022, redovisades lokala utbildningar med 20 500 000 
kronor.  
 
− Formellt beslut, augustistart 

Ett e-postbeslut har skickats ut gällande augustistart 2023, vilket alla 
kommuner ställer sig bakom.  
I och med den extra tilldelning av statsbidrag har nu 
Utbudsplaneringsgruppen i uppdrag, att utifrån de tillägg som också fanns 
med missivet vilket låg till grund för augustistart, besluta om ytterligare 
utbildning för start i augusti.  
Utbudsplaneringsgruppen kommer att skicka ut information om vilka dessa 
utbildningar blir snarast möjligt.  
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Vuxenutbildningsnätverket enades om  
 

att godkänna tidigare utskickat förslag för augustistart 2023, samt 
att ge Utbudsplaneringsgruppen uppdraget att besluta om ytterligare 
utbildningar för denna start, i och med extra tilldelning av statsbidrag.   

 
• Januaristart, slutavstämning 

Omgång 2301 erbjöd 78 utbildningar, av dessa var det 4 utbildningar som 
inte startade. 5 007 ansökningar kom in till totalt 899 platser. 775 studerande 
påbörjade en utbildning. 59 av utbildningarna lades ut på efteranmälan.  
 
Det är fler obehöriga i denna start jämfört med oktoberstarten.  
 
Ur diskussion 
- Kan man se vad de sökande är obehöriga för. 
- Då får man gå in på varje ansökan och det är en behörighetsfråga 

som ligger hos huvudman. 
 
Bilder bifogas 

 
• Årstidplan 2024 

Tidplanegruppen har arbetat fram ett förslag på årstidplan för 2024.  
 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  
 
att godkänna utsänt förslag för tidplan avseende 2024. 

2. Ekonomi, beslut/information 
 
• IKE-ersättning för 2024 

Ekonomigruppen har påbörjat arbetet med IKE-ersättning för 2024. För att 
förslaget ska komma vidare till övriga instanser, behöver 
Vuxenutbildningsnätverket ta beslut på mötet i april.  
 
Ekonomigruppen har två ytterligare möten inplanerade innan nätverket ska 
fatta beslut.  
Finns det funderingar kring IKE kontakta ulrika.krabbe@goteborgsregionen.se.  
 

• Kombinationsutbildning – redovisning statsbidrag 
Skolverket har aviserat att man kommer göra en granskning kring 
kombinationsutbildningar. Det är stödjande insatser och hur dessa elever 
varit inskrivna under utbildningar man kommer att titta på.  
Vilka kommuner det gäller är inte klart ännu. 

mailto:ulrika.krabbe@goteborgsregionen.se
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Information kommer att skickas ut till alla kommuner en gång till för att 
säkerställa att rätt personer får informationen.  
 
Ur diskussion: 
- Språkstödsgruppen ser det som viktigt att även övriga utanför denna 

grupp får information om denna granskning 
- Granskningen gäller enbart lärling- och yrkesvux med kombination 

 
Information bifogas.  

3. Information/diskussion 
  
• Uppföljning avbrottsorsaker – uppdatering 

På föregående möte fick arbetsutskottet i uppdrag att titta vidare på frågan 
kring gemensamma avbrottsorsaker. Förslaget är att man utgår från 
Göteborgs underlag.  
Efter diskussion enades man i nätverket att ta del av Göteborgs underlag och 
på kommande möte ta upp frågan igen.  
 
Ur diskussion: 
- Vilka utbildningar har vi i åtanke här? Alla eller bara GRVux 
- Det är upp till varje kommun att avgöra, men utifrån nätverkets beslut 

är det i första hand de utbildningar man samverkar kring.  
- Det pågår en översyn av de avbrottsorsaker som Göteborg använder 
- Kanske bättre att vänta in om det blir förändringar igen.  
- Hur tänker man kring redovisning och hur kommer informationen att 

vara tillgänglig 
- GR tar sedan tidigare ut regiongemensam statistik via respektive 

kommun-Alvis, så skulle man kunna göra även här.  
 
Efter återkoppling av Göteborg ser man att det inte kommer att göras några 
förändringar i befintliga avbrottsorsaker med hänvisning till GDPR. 
 
Information bifogas 
 

• Marknadsföring, rapport 
Redovisades rapport avseende marknadsföringsinsatser under 2022, 
genomförande, resultat och analys. Man ser att antalet besök har gått ner 
något jämfört med tidigare år samtidigt som antalet besökare ökar. 
Besökarna återkommer alltså inte i lika stor utsträckning som tidigare, 
stannar inte lika länge och tittar inte på lika många undersidor. Orsakerna till 
detta kan vara många och flera parametrar samverkar, marknadsföringen, 
utbildningarnas attraktivitet och relevans samt besökarnas sökbenägenhet. 
Framförallt bidrar sannolikt det osäkra konjunkturläget till att man inte är 
lika förändringsbenägen, utan stannar på det jobb man ev. har. Om det blir 
fler varsel framöver kommer det sannolikt bidra till fler ansökningar. Det är 
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även värt att notera att lanseringen av ny hemsida innebär att vi från och med 
14 december inte längre har jämförbara parametrar att tillgå avseende 
trafiken till webbplatsen.  
 
Ur diskussion: 
- Man kan se att de som söker skickar in ansökningar både på GRvux och 

lokalt. Det är förvirrande för de sökande med flera vägar att ansöka 
motsvarande utbildningar och skapar administrativt merarbete i 
kommunerna.  

- Detta är en fråga vi återkommer till. Samverkansavtalet har sedan 
2003 reglerat att de regionalt sökbara yrkesutbildningarna för vuxna 
ska samlas och marknadsföras under varumärket GRvux. Med den nya 
lagstiftningen kommer vi kanske ännu längre i denna fråga om alla 
yrkesutbildningar samlas på ett och samma ställe, både de som 
finansieras gemensamt och de som arrangeras lokalt.  

- Vi lägger mycket pengar på marknadsföring, men eleverna vet inte vem 
som står bakom utbildningen de blir antagna till.  

- Informationen på GRvux.se är tydlig avseende att det är de tretton 
kommunerna i regionen som stor bakom GRvux och t.ex. att det är till 
vuxenutbildningen i sin hemkommun man ska vända sig för studie- och 
vägledning. Det framgår också vilken utbildningsanordnare och 
kommun som arrangerar resp. utbildning. Däremot är det viktigt att 
rätt information lämnas till de sökande som har ansökt till en regional 
utbildning, men som sedan lyfts över till en lokal utbildning. Det kan 
också vara klokt att se över hur man informerar på kommunernas 
respektive hemsidor. Länkar man till GRvux och talar om för sina 
kommuninvånare att de har möjlighet att läsa alla de utbildningar som 
erbjuds via den regionala samverkan?  

- Känns som om detta är en fråga som inte enbart avser marknadsföring 
 
Bilder bifogas. 

 
• Rapporter / uppföljningar 

- Kvalitetsuppföljning 
 

En årlig information utifrån de effektstudier som sammanställs med hjälp av 
Origo Group. Denna information ligger ofta till grund för 
verksamhetsberättelser och efterfrågas av kommunerna.  
Rapporten har skickats ut till kommunerna både i sin helhet och per 
kommun med aktuella siffror.  
 
Några nedslag i årets rapport: 
- Man ser att antalet som får arbete efter sin utbildning har börjat öka igen 

efter den nedgång som var i samband med pandemin. Om eller hur 
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lågkonjunkturen kommer att påverka detta under 2023 ser vi först i 
kommande rapport.  

- Det är språkstödsutbildningarna man ser får de sämsta 
anställningsvillkoren efter avslutad utbildning.  

 
Ur diskussion: 
- Går det att utläsa vilka branscher som ger sämst anställningsvillkor.  
- Man tittar på om detta möjligtvis går att få fram. Men det kan nog vara 

stora skillnader inom de olika branscherna.  
 

Bilder bifogas 
 
- Nyckeltalsrapport 
Presenterades den nyckeltalsrapport som två gånger om året tas fram kring 
de regiongemensamma yrkesutbildningarna. En nyhet för i år är de 
lärlingsutbildningar som startade 2020 och nu kan räknas med i statistiken. 
Totalt 568 utbildningar ligger till grund för årets rapport vilket är en ökning 
jämfört med tidigare år. Man ser att det fortsatt är språkstödsutbildningarna 
som ligger högst både vad gäller påbörjad och slutförd utbildning.  
 
Bilder bifogas 

 
• Verksamhetsberättelse GRVux 

För andra året redovisas en sammanställning över genomförda aktiviteter 
under år 2022. Det är på initiativ från kommunerna man gör denna rapport.  
 
Det man bland annat tittar på är: 
- Förutsättningar för året 
- Genomförande 
- Kvalitetsuppföljningar 
- Slutsatser 
 
Bilder bifogas  
 

• Upphandling av elevhanteringssystem, uppdatering 
En uppdatering från arbetet med en ny upphandling av 
elevhanteringssystem. Alla kommuner + GR kommer att delta i den 
omstartade upphandlingen. Arbetet med förfrågningsunderlaget pågår. 
Då detta var en stor del i att den tidigare upphandlingen inte kunde 
genomföras, är detta ett viktigt arbete. 
 
Styrgruppen har några frågeställningar som behöver ses över av  
respektive kommun inför arbetet med den nya upphandlingen.  
Underlag kommer att skickas ut med anteckningarna. 
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Frågor mailas till lars.jerkeman@goteborgsregionen.se 
 

• Utbildningschefsnätverkets styrgrupp, uppdatering 
I det uppdrag som Utbildningschefsnätverkets styrgrupp har ingår följande  
att se över: 
- ett nytt regionalt samverkansavtal för vuxenutbildningen 
- översyn av mandat för UC och Vuxenutbildningsnätverket, kopplat till ett 

nytt samverkansavtal 
- översyn av principer för planering och dimensionering av 

yrkesutbildningar för vuxna i GR 
- dialog kring samverkan gällande Batterifabriken och 

omställningsinsatser.  
 

• Nytt samverkansavtal 
Styrgruppen har samsyn i dessa frågor: 

Utgångspunkter för samverkan – avtalets syfte: 
 tillväxtskapande utbildningar 
 regionalt frisök 
 utbud som matchar hela arbetsmarknadens behov (tidigare bredd) 
 geografisk spridning 

 
Vad ska vi samverka kring? 
Sammanhållna yrkesutbildningar för vuxna ska erbjudas inom ramen för 
GRvux. Gällande utbildningar som idag är kommunala, ska en fördelning ske 
mellan kommunala och regionala platser. 
Jobbspår/arbetsmarknadsutbildningar ska primärt inte ingå i 
samverkansavtalet, men vi använder skrivningar i avtalet som inte utesluter 
sådan samverkan 

 
Utgångspunkten är att GR ska vara det primära samverkansområdet för 
samtliga yrkesutbildningar. Fortsatt dialog behövs kring sekundära 
samverkansavtal. 

 
Ur diskussion 
- Bra med fördelning mellan kommunala och regionala platser 
- Information behövs kring hur specialutbildningar ska hanteras 
- Primära och sekundära samverkansområden behöver fortsatt 

diskuteras 
- När man tänker arbetsmarknadsbehov, är det GR eller VGR man tittar 

på? 
- Viktigt med geografisk spridning. 
- Planering och dimensionering kommer att behöva mycket diskussion 

framöver. 
 

mailto:lars.jerkeman@goteborgsregionen.se
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För att hålla tidplanen vad gäller ett nytt samverkansavtal med start 2024, 
har styrgruppen identifierat ett antal frågor där man önskar inspel ifrån 
Vuxenutbildningsnätverket. 

1. Sekundära samverkansavtal. 
Vad kan ingå i denna typ av samverkansavtal och vilka behov finns 
det av sekundära samverkansavtal? 

2. Hur ser Vuxenutbildningsnätverket på antalet utbildningsinsatser 
inom vår regionala vuxenutbildningssamverkan? 

3. Omställningsutbildningar 
Hur kan vi arbeta med förkunskapskrav till våra utbildningar? 
 

Utifrån den diskussion som ovanstående frågor initierade på mötet, framkom 
ett antal frågetecken vilka tas tillbaka till styrgruppen för fortsatt hantering. 
Styrgruppens nästa möte är satt till mitten av mars.  
 
Bilder bifogas 

 
• Aktuella rapporter från arbetsgrupper 

Inga rapporter har inkommit till detta möte.  
 

• Konferenser – uppdatering 
- Dialogkonferens – anmälan 
Påminnelse om att anmäla sig till Dialogkonferensen har skickats ut.  
 
- Höstkonferens – inspel från noderna 
På föregående möte i Vuxenutbildningsnätverket fick noderna i uppdrag att 
se över möjliga inslag till den kommande höstkonferensen.  
 
Förslag mailas till linda.andersson@goteborgsregionen.se 
 

4. Ventilen 
 

 
 

 
Antecknat av: 
Linda Andersson 
Göteborgsregionen 

mailto:linda.andersson@goteborgsregionen.se
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