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1. Inledning
Mötet inleds. Nya medlemmar hälsas särskilt välkomna.

2. Aktuellt inom samverkan kring vuxenutbildning
Marie Egerstad, chef för vuxenutbildningen GR, ger en lägesrapport från
vuxenutbildningen och den samverkan som finns inom GR. Det nuvarande
samverkansavtalet löper från den 1 januari 2020 och syftar till att tillvarata den
samlade kapaciteten av utbildningsresurser inom GR, för att optimera de
kommunala resurserna. Avtalet omfattar gymnasial vuxenutbildning som
stadsbidrag lämnas för, i enlighet med förordning. Men även andra
utbildningsformer och arbetsmarknadsinsatser kan omfattas, om parterna
kommer överens om det. Avtalet öppnar på så vis upp för samverkan kring
insatser som exempelvis jobbspår.
De gemensamma utbildningarna marknadsförs via grvux.se och är
efterfrågade. Söktrycket är högt till alla utbildningar och många söker flera
gånger innan de kommer in. Ibland är söktrycket så högt att antagningen lottar
platser. Platsbristen påverkar också möjligheten till återkoppling till
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individerna. Många gånger är det svårt att ge annan återkoppling än det höga
söktrycket. Om sökande ändå vill ha en återkoppling tipsar Marie om att ta
kontakt med utförande skola.
Yrkesutbildningar med språkstöd finns inom många branscher, dock inte
hantverk. Den 7 april släpps utbudet inför starten i augusti, nätverket tipsas om
att då gå in på grvux.se för att få en bild av utbudet.
Finansieringen för utbildningarna består dels av stadsbidrag och dels den så
kallade ”33-kronan” (finansiering från kommunerna). Där den andra delen
täcker kostnader för utbildningar som det inte finns stadsbidrag för. En aspekt
att ta hänsyn till är dock reglerna om medfinansiering. Antalet gemensamma
utbildningar behöver dimensionernas med hänsyn till antal utbildningar i
kommunerna. Under den senaste året har många satsningar gjorts på yrkesvux,
vilket inneburit en stor ökning av medel, samtidigt som kraven på
medfinansiering minskat.

3. Återrapportering från delregionala samrådet mellan kommuner och
AF
Natalja Lipovskaja Nilsson ger en återkoppling från det delregionala samrådet.
Under mötet fördes bland annat en dialog om kontaktvägarna mellan
kommuner och Arbetsförmedlingen i individärenden. En trestegsmodell har
presenterats där första steget är digitalt via Afli. Andra steget via
myndighetslinjen och tredje via PDM (personligt distansmöte).
Nätverket lyfter att Afli endast kan användas av de som arbetar med
myndighetsutövning, varför AME inte kan få tillgång till uppgifter där. Vissa
kommuner är heller inte anslutna till systemet. GR tar med sig behovet av att
även AME får tillgång till uppgifter via Afli tillbaks till samrådet.
Utvecklingen av jobbspår fortsätter, inte minst genom samarbetet i de olika
kluster som vuxit fram. Volvo-spåret har startats, med deltagare från såväl
Göteborgs Stad som några av kranskommunerna. En viktig fråga att arbeta
vidare med är finansiering. Kopplat till volvo-spåret pågår ett arbete för att ta
fram förslag på modell. Ambitionen är att modellen ska kunna användas brett,
även i andra jobbspår. Under det gemensamma mötet med vux-nätverket i juni
finns möjlighet att prata vidare om finansierings- och styrmodell.
Det delregionala samrådet har beslutat om att fyra informationsträffar med
Arbetsförmedlingen ska anordnas under året. Tiderna har skickats ut via
outlook. Den första träffen kommer ha fokus på intensivåret. Nätverket
uppmanas att mejla in andra förslag på teman till GR.
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4. Futue Kitchen
Kicki Mällbin, Validering Väst, delar erfarenheter från arbetet med Future
Kitchen. En metod som syftar till att vägleda personer att söka arbete och
utbildning inom offentlig måltidsservice.
Validering Väst är Västra Götalands stödstruktur för validering. Syftet är att
bidra till fler valideringar med kvalitét. För att åstadkomma detta bedrivs både
nationellt påverkansarbete och utveckling av regionala metoder och strukturer.
Validering Väst arbetar också med målgruppen som ännu inte är redo för
validering. Upplevelsen är att efterfrågan på insatser för denna grupp ökar.
Future Kitchen är en modell för just denna grupp. Det är ett
kompetensförsörjningsprojekt som utgår ifrån det stora rekryteringsbehovet
inom offentlig måltidsservice. Behovet av nya medarbetare är större än vad
som kan täckas genom nyutbildade. Därför behövs metoder för att locka nya
grupper medarbetare till branschen. Future Kitchen är en vägledningsinsats
där personer som ännu inte är redo för en full utbildning får testa om arbetet är
något för dem. Trösklarna in är därmed låga, det som krävs är att du har ett
intresse att testa. Konceptet bygger på att deltagaren gör praktik under tre
månader, vid behov kan denna kombineras med SFI. Handledarna utbildas i
KUB-modellen (kartläggning, utveckling, bekräftelse). Som är en metod som
kan användas när det inte finns ett fastställt mål som deltagaren ska nå. När
insatsen inte syftar till att nå en fastställd standard utan att följa individens
utveckling så långt denne kommer.
Kicki reflekterar över att metoden som future kitchen bygger på skulle kunna
användas brett i många branscher. Det pågår exempelvis dialoger om att knyta
an metoden till det utvecklingsarbete som sker kring jobbspår.
För den som vill veta mer om validering och/eller future kitchen kan kontakt
tas med kicki.mallbin@valideringvast.se. Den 15 april anordnas en
informationsträff kring future kitchen, läs mer här: Läs mer här.

5. Sammanställning feriejobb
Per Överberg berättar om SKR:s uppföljning av feriepraktik, sommarjobb och
jobb för unga 2020. 95 procent av landet kommuner svarade på uppföljningen
och 271 av dessa anordnade feriejobb 2020. Pandemin påverkade
förutsättningarna, platser som redan var beslutna föll bort och kommunerna
fick göra snabba omställningar. Trots detta fick många ungdomar feriejobb,
dock cirka 5 800 färre jämfört med 2019. Sett över tid har antalet platser
minskat årligen sedan 2016.
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När det gäller ålder så skiljer det sig åt vilka grupper som kommunerna
erbjuder ferieplatser. Kommunerna styr själva över vilka åldersgrupper som
ska ingå, prioriteringar görs bland annat utifrån budget. Regeringens särskilda
satsningar kan dock styras mot vissa åldersgrupper. Det konstateras att
andelen kommuner som prioriterar unga med ”sociala skäl” har ökat jämfört
med föregående år. Utvecklingen kan vara intressant mot bakgrund av att
regeringens satsning inom jobb för unga. Där Arbetsförmedlingen fått i
uppdrag att sträva efter att hälften av medlen ska fördelas med hänsyn till antal
ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status.
Även i GR görs en årlig sammanställning av feriejobben. Sammanställningen
för 2020 bifogas anteckningarna.
Nätverket för en dialog om arbetet inför sommaren 2021. Flera kommuner
planerar utifrån att genomföra delar av insatsen digitalt. Arbete pågår för att
hitta platser för sommaren och många tror att utfallet kommer bli ungefär
detsamma som under 2020. Göteborg delar erfarenheter från sitt arbete med
arbetsmiljöanalys, mot bakgrund av pandemin. Frågan ställs om unga under 18
år kan arbeta inom städ med anledning av pandemin. SKR tipsar om frågor och
svar kring minderåriga och feriearbete/praktik på deras webbplats. Enligt
arbetsmiljöverket ska minderåriga inte arbeta där det finns konstaterad eller
misstänkt smitta. Skrivningen är en lättnad från tidigare då det angavs ”…risk
för smitta”.
SKR tipsar också om att information om satsningen jobb för unga är på väg ut.
Har skickats via kommunbrevlådorna men kommer också gå ut till
kontaktpersoner.

6. Kunskapsseminarium
Gunilla Bergström, GR FoU i Väst deltar, utifrån ett förslag om att ordna ett
kunskapsseminarium framåt hösten. Med utgångspunkt i den
omvärldsbevakning som skett inom ramen för FoU-plattform arbetsmarknad
föreslås att ett kunskapsseminarium anordnas under september. Det ger
möjlighet till fördjupning som annars är svår att hinna med under digitala
nätverksträffar. Gunilla berättar om FoU-plattform arbetsmarknads uppdrag
och uppmanar den som vill veta mer att ta kontakt med henne. Förslag på
innehåll i kunskapsseminariet presenteras också, se ppt. Det behöver
prioriteras bland de föreslagna punkterna. Nätverket uppmanas därför att höra
av sig till Gunilla eller Linda om det är någon särskild punkt som bedöms extra
intressant. Även om det finns andra förslag än de som presenterats så tas det
gärna emot.

4 (5)

Nätverket för AME-chefer
Anteckningar 2021-03-26

Planeringen utgår ifrån att seminariet genomförs digitalt. Ingen begränsning i
antal platser bedöms nödvändig.

7. Kort information/avstämning
•
•
•
•

•

Inriktningsdokument 2021, skickas ut med anteckningarna och
betraktas som beslutat om inga synpunkter inkommer.
Studieresa ht 2021. GR arbetar för att ordna ett utbyte med BIPprojektet i Danmark.
Gemensamt sammanträde med vux-nätverket 9 juni
Gemensamt möte med IFO-chefsnätverket föreslås. IFO-cheferna har
önskat gemensam dialog kring gruppen med psykisk
funktionsnedsättning samt missbruk. AME-nätverket ställer sig
positiva till en gemensam träff på cirka 60 minuter. Med medskicket
att det är bra om syftet med den gemensamma träffen är konkret och
tydligt.
GR berättar att förbundsstyrelsens presidium haft möte med
arbetsmarknadsministern. Där lyftes bland annat förslag om att ge
kommunerna utökat formellt ansvar för samordning av etablering.
Ministern har önskat fler konkreta exempel på behov av förändring.
GR kommer eventuellt ta kontakt med några i nätverket för att få in
exempel.

Antecknat av
Linda Karlsson
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