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Deltog ej 

Frida Svärd, Kungsbacka 
 

1. Extern gäst 
• Vad händer i fråga om projekt- och processtöd inom vux 

Jenny Hostetter GR informerade kring projekt och processer med inriktning 
mot vuxenutbildningen vilka är på gång inom GR. 
Några exempel:  
- Att styra, organisera och samarbeta för en integrerad lärsituation för 

eleverna 
- Språk i arbete och samhälle – en förstudie inom ESF 
- EU Care – utbildnings för ukrainare under EU:s massflyktsdirektiv 

 
 Visades även på en jämförelse på hur det ser ut i våra grannländer när det 

gäller integrering i utbildning.  
 
 Kontakta Jenny.Hostetter@goteborgsregionen.se om det finns frågor 
 
Bilder bifogas.  

 

mailto:Jenny.Hostetter@goteborgsregionen.se
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2. Utbudsplanering, beslut/information 
• Batterifabrik 

Kort information om den batterifabrik vilken kommer att etableras i 
Göteborg. 7 200 tjänster räknar man med både vad gäller nyanställningar och 
befintlig personal inom batteri och fordonsklustret. För att möta detta behov 
kommer det att behövas många utbildningstillfällen inom olika områden.  
 
Redan i kommande aprilstart finns två utbildningar med kopplingar till detta 
behov, Underhållstekniker och Processoperatör. Men många fler kommer att 
behövas. I Göteborg har man passande utbildningar men även övriga 
kommuner inom GR behöver se över vad det finns för möjligheter.  
 
På Vuxenutbildningsnätverkets decembermötet ges en längre dragning kring 
batterifabriken av Anna-Lena Johansson, BRG och Anders Pettersson. 
 

• Budgetpropositionen 
Vad innebär den nya budgetpropositionen för vuxenutbildningen? 
Det finns en hel del här som är kopplat till regional yrkesvux. Inget är dock 
bestämt ännu, men bra att ha med i åtanke inför kommande 
utbudsplaneringsarbete. 
 
Den extra tilldelning som har aviserats för 2023, är av mindre storlek. Det är 
inte klart hur dessa extra medel kan sökas ännu.  
Både vad gäller 2024 och 2025 så kommer tilldelningen att hamna lägre än 
tidigare år. Runt 3,5 miljarder per år ser man för hela riket.  
 
Bilder bifogas 
 

• Aprilstart, beslut 
Förslaget kring aprilstart handlar om 308 platser. Man har från 
utbudsplaneringsgruppen lagt in några kompletteringsutbildningar med 
hänsyn till omställningsstudiestödet, samt några utbildningar som riktar sig 
mot kommande behov för processindustrier exempelvis batterifabriken.  
Stenungsund flyttar sin bussutbildning till april och oktober för att inte 
krocka med Göteborgs starter.  

 
 Vuxenutbildningsnätverket enades om  

att godkänna förslag till utbud avseende aprilstart 2023, enligt tidigare 
utsänt förslag och enligt information som lämnades på mötet, samt 
 
att vid behov justera utbudet under december 2022 med hänsyn till 
riksdagens beslut om budget för 2023. 
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• Äldreomsorgslyftet 2023 

I utbudsplaneringen för 2023 räknade man med 198 nystarter inom 
Äldreomsorgslyftet. När statsbidraget blev klart såg man att detta inte skulle 
matcha det antalet utan gjorde en justering ner till 98 platser.  
Det finns kommuner där behovet är stort av mer utbildad personal och vill få 
igång fler platser så snart som möjligt. Ju fler platser man kan starta i början 
av 2023 desto mindre överhäng till 2024.  
 
Nätverket fick, efter diskussion, i uppdrag att se över behovet på hemmaplan. 
GR skickar ut information om tidigare redovisat behov av platser.  
Frågan kommer upp på kommande möte för beslut, eventuellt kan ett e-
postbeslut bli aktuellt för att inte tappa tid.  
 
Ur diskussion 
- Det är rätt att statsbidraget inte matchade önskat antal platser. Men 

frågan är om antalet platser som tidigare aviserats fortsatt är lika 
aktuella.  

- Alingsås har fortsatt ett stort behov även om förutsättningarna har 
förändrats. Troligtvis landar vi på 21 helårsplatser för att täcka 
befintligt behov.  

- Även GBG ser det som bra att komma igång tidigt under 2023. 
Antagningsperioden för januari är över så hur hanterar vi detta bäst.  

- Det finns redan beslut för ett antal platser både i januaristart och 
aprilstart.  

- Äldreomsorgslyftet hanteras utanför ordinarie antagningsomgång 
beroende på hur behovet ser ut. När fördelningen tidigare har 
förändrats har detta justerats via nyckel.  

- Även i Partille finns behov av att komma igång med utbildning 
- I första steget får vi se över så att befintliga siffror över antal 

utbildningsplatser överensstämmer med kommunernas behov 
 
• Riktlinjer av statsbidrag för utbudsplaneringsgruppen 

- Årsplanering, förslag 
- Plan B och C, förslag 

 Utbudsplaneringsgruppen redogjorde för den årsplanering som ligger till 
grund för 2023 års starter. Man ligger redan i startgroparna för arbetet med 
en augustistart.  

 Det kan eventuellt bli möjligt att söka mer statsbidrag, vilket då kommer att 
påverka hur många platser man kan starta. Viktigt är att ta hänsyn till det 
överhäng senare starter innebär.  

  
 Plan B: Att utöka antalet platser i befintliga utbildningar, med mindre 

påverkan på överhänget 
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 Plan C: Tillägg av fler utbildningar senare på året, detta påverkar överhänget 
mer och därmed utbudsplaneringen för 2024. 

 
 Ur diskussion 

- Hur skulle man kunna få med Äldreomsorgslyftet i detta?  
Går det att omvandla lokala utbildningar. 

- Bra om vi kan hantera så mycket vi kan inom statsbidragsresursen 
2022 och kommer igång så tidigt som möjligt, för att hålla nere 
överhänget till 2024 

 
• Statsbidrag 2022 

På föregående möte diskuterades möjligheten till ett större nyttjande av 
befintligt statsbidrag. GR fick i uppdrag att ta fram ett underlag för fortsatt 
diskussion. Utifrån redovisade siffror behöver nätverket fundera på hur man 
går vidare och ett beslut för hantering behöver fattas på kommande möte.  
 
Ur diskussion 
- Väldigt bra att få med sig mer till 2023. Det ger utrymme för mer 

utbildning. 
- Hur påverkar omvandling av utbildningar kommunernas budget? 
- GR informerar Skolverket att vi kommer att fylla på med fler platser, 

vilket då innebär att detta är redovisat och klart. Först därefter kan det 
bli aktuellt med diskussion kring fördelning.  
Med dessa medel ges möjlighet att köra utbildningar fullt finansierade 
utan överhäng.  

 

3. Ekonomi, beslut/information 
 
• 5-kronan 

Ekonomigruppen har under en tid diskuterat hanteringen av befintlig 5-
krona. Beslutet att finansiera GRs administration genom att lägga till 5 
kronor per poäng, togs för många år sedan och sedan dess har mycket 
förändrats. Utbildningsproduktionen har ökat under åren, vilket då innebär 
att 5-kronan ofta genererat ett överskott.  
Enligt samverkansavtalet ska GRs administration finansieras via 33-kronan 
och det är detta ekonomigruppen nu föreslår som förändring. 
 
Till kommande möte tar ekonomigruppen fram förslag till beslut avseende att 
5-kronan tas bort. Nätverket får i uppdrag att ta med sig frågan hem inför ett 
kommande beslut.  
 
Finns det frågor går det bra att kontakta deltagare i ekonomigruppen.  
anders.hedman@ale.se 
monika.nilsson@lerum.se 
tina.chavoshi-alizadeh@molndal.se 

mailto:anders.hedman@ale.se
mailto:monika.nilsson@lerum.se
mailto:tina.chavoshi-alizadeh@molndal.se
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caroline.foss@arbvux.goteborg.se 
hans.timan@arbvux.goteborg.se 
ulrika.krabbe@goteborgsregionen.se 
 
Ur diskussion 
- Denna fråga har sedan tidigare varit aktuell och redan då har man 

förordat att 5-kronan tas bort. 
- Om beslut kan tas på kommande möte, kan förändring genomföras fr o 

m januari 2023.  
- Ett sådan beslut kommer att innebära att nästa års utbildningar blir 5 

kronor billigare per poäng. 
 
• Extra stöd i regionala utbildningar 

2018 fattade nätverket beslut om att vid tillfällen då det finns särskilda behov 
i utbildning, ska avstämning göras mellan huvudmannakommun och 
folkbokföringskommun med anledning av de extra kostnader detta innebär.  
 
Man har nu sett att detta berör ett litet antal personer vilket istället skulle 
kunna hanteras inom statsbidragsdelen eller 33-kronan.  
För våren 2022 handlade detta totalt om 103 000 kronor.  
 
Vid förändring kan uppföljning göras för att följa hanteringen.   
 
Vuxenutbildningsnätverket enades om 
 
  att kostnader för eventuellt extra stöd till elever som läser i de regionalt  
  anordnade utbildningarna ingår i ordinarie ersättning och således    
  finansieras med statsbidrag och/eller den kommunala resursen enligt  
  gängse rutiner. 
 

• Gruppen för statsbidragsansökan 
På föregående möte fick nätverket i uppgift att se över om det fanns intresse 
att ingå i gruppen för statsbidragsansökan. 
 
Södra noden önskar få med Frida Svärd, Kungsbacka 

 

4. Information/diskussion 
  
• VERA – information 

Genomgång av det nya ekonomisystemet, VERA, vilket kommer att vara klart 
för kommunerna att använda inom kort. Kommunerna behöver återkoppla 
med hur många användare man, på ett ungefär, tror behöver ha tillgång till 
systemet. 
Alla uppgifter som kommer att vara möjliga att få fram i VERA ligger på 
utbildningsnivå och innefattar inga personliga uppgifter.  

mailto:caroline.foss@arbvux.goteborg.se
mailto:hans.timan@arbvux.goteborg.se
mailto:ulrika.krabbe@goteborgsregionen.se
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Ur diskussion 
- Innebär detta att vi kommer att kunna få fram de prognoser vi behöver 

själva.  
- Ja, och även vuxmallarna kommer att vara möjliga att ta del av 
- Är det någon begränsning på antal användare 
- Det är svårt att veta i detta läget, därför är det bra om vi kan få en bild 

av hur många man tror behöver tillgång ute i kommunerna 
 
Bilder bifogas 

 
• Mottagandebeslut – fortsatt diskussion 

På föregående möte presenterades det förslag antagningsgruppen tagit fram 
gällande hantering av mottagandebeslut. Nätverket fick vid det tillfället i 
uppgift att utifrån några frågeställningar stämma av på hemmaplan.  
 
Efter en rundabordet-genomgång såg man att kommunerna kommit olika 
långt vad gäller hantering av mottagandebeslut. 
Utifrån den diskussion som följde såg man behov av ytterligare avstämning 
och att frågan som sådan behöver ses över både på rektorsnivå och juridiskt i 
första steget. Först därefter kan antagningsgruppen återta frågan och utforma 
någon form av förslag.  
 
Planerad implementering i samband med aprilstart skjuts därför på 
framtiden.  
 
Arbetsutskottet tittar vidare på hur man bäst hanterar frågan. Både 
kommunerna och GR funderar också vidare på en framtida hantering.  
 
Ur diskussion 
- Göteborg har arbetsgången klar, men med det nya förslaget innebär det 

två mottagandebeslut för kommunavslag istället för som idag, ett, vilket 
blir ett krångligt arbetssätt i kontakten med den studerande.  

- Antagningsgruppen har utgått ifrån GRs hantering av rätt till komvux-
ansökningar, att ansökan ska kunna prioriteras på nytt vid ett 
kommunavslag och därav finns det två olika kommunavslag eftersom 
anledning till avslag ska framgå av beslutet. 

- Är det hållbart utifrån en eventuell överklagan att ha flera skäl per 
beslut? 

- Stämmer det att mottagandebesluten ska fattas i GR-Alvis 
- Att hanteringen sker i GR-Alvis är för att det överhuvudtaget ska kunna 

gå att göra en gemensam antagning. Fram till fördelning genomförs 
antagningen i GR-Alvis av kommunernas handläggare. Vid fördelning 
fördelas ansökningarna till respektive kommuns Alvis. Ett 
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kommunavslag tas av rektor i hemkommun och bör återrapporteras till 
respektive nämnd men knapptryckningen sker i GR-Alvis. 

- Vi behöver ha med våra jurister i det här och ser ingen möjlighet att 
hinna klart till en aprilstart.  

- Antagningsgruppen har utgått ifrån Göteborgs mottagandebeslut 
avseende text och hänvisningar till lagrum och dessa är väl framtagna 
tillsammans med jurister. 

- Tror man arbetar lite olika i kommunerna vad gäller GR-Alvis och 
kommun-Alvis. Att bli klar till en aprilstart är i stort ogörligt.  

- Om nu rektor tar beslut i GR-Alvis hur förs det sedan över till kommun-
Alvis. Tillåter nuvarande PUB-avtal att kommunerna hämtar 
information i GR-Alvis? 

- Hantering av mottagandebeslut är ingen skillnad mot hur vi arbetar 
med antagningen idag.  

 
• Upphandling av elevhanteringssystem – information 

Uppdaterad information kring den gemensamma upphandlingen avseende 
nytt elevhanteringssystem.  
Det har funnits en viss oro över att ingen leverantör kommer att lämna in ett 
anbud och för att möjliggöra att kunna bemöta inkomna frågor och 
kommentarer från leverantörerna beslutade man sig för att förlänga 
deadlinen för att lämna anbud till den 15 november.  
Två scenarier framåt: 
- En eller fler leverantörer lämnar in anbud som kan antas. 

-kortare tid för implementering 
 

- Ingen leverantör lämnar anbud och/eller inlämnade anbud kan inte antas 
-upphandlingen behöver göras om i någon form 
 

Befintligt avtal har förlängts i alla kommuner och det finns ytterligare 3 * 1 år 
för förlängning på detta avtal, vilket innebär att ingen kommer att stå utan 
system tills upphandling är genomförd och leverantör utsedd.  
 
Bilder bifogas 
 

• Educaiteit – uppdatering 
Avtalet kring testverktyget Educaiteit löper ut vid årsskiftet. GR fick vid 
tidigare nätverksmötet i uppdrag att genomföra en ny upphandling av 
testverktyg. En upphandling är publicerad med ett sista anbudsdatum satt till 
den 30 november. Tanken är att ett nytt avtal ska finnas på plats till 
årsskiftet.  
 
Bilder bifogas 
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• Arbetsgrupper – aktuella ärenden 
Frågan kring arbetsgruppernas rapportering har varit uppe på ett tidigare 
nätverksmöte. Arbetsutskottet fick då uppdraget att titta vidare på frågan.  
Efter diskussion på AU har man kommit fram till att lägga till en fast punkt 
på dagordningen, där arbetsgrupper, i god tid, kan informera nätverket när 
beslutspunkter är på gång.  
 
 

• Validering – halvdag 19 januari 
Man har i arbetsutskottet diskuterat de önskemål som finns kring mer 
information om Validering. Förslaget är att genomföra en halvdag kring 
Validering den 19 januari. Det blir norra noden som kommer att ansvara för 
upplägget av denna dag. En kalenderbokning har skickats ut och mer 
information kommer längre fram. 

 

5. Ventilen 
 

• Utbildningschefsnätverkets styrgrupp – återkoppling 
Den av Utbildningschefsnätverket utsedda styrgrupp har nu haft ett första 
möte. Där gick man igenom uppdraget vilket bland annat innefattar  
framtagande av ett nytt samverkansavtal, en översyn av mandat i 
vuxenutbildningsnätverket samt planering och dimensionering. 
 
Man ser positivt på ett fortsatt samarbete, men vill bland annat fördjupa sig 
mer kring frågor som regionalt frisök, 33-kronan samt ta del av mer statistik 
kring var man studerar och hur många som studerar.  
 
Nästa styrgruppsmöte är planerat till den 12 december.  
 

 
Antecknat av: 
Linda Andersson 
Göteborgsregionen 
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