
   

1 (8) 

Vuxenutbildningsnätverket 

Anteckningar 20221213 
 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Sofia Grebner, vice ordförande, Mölndal 
Anders Hedman, Ale 
Stefan Hagebring, Alingsås 
Jamileh Mobaser, Göteborg 
Amanda Waldem, Göteborg 
Magnus Fagerström, Härryda 
Frida Svärd, Kungsbacka 
Sofia Schubert, Kungälv 
Tanja Tajic-Björkman, Kungälv 
Monika Nilsson, Lerum 
Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 
Nomi Madolo, Partille 
Anna-Maria Olausson, Tjörn 
Brita Malmcrona, Öckerö 
Marie Egerstad, Göteborgsregionen 
Linda Andersson, Göteborgsregionen 
Anna-Lena Johansson, BRG 
Anders Pettersson, Göteborgsregionen 
Stina Balheden, Arbvux 
Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 
Josefin Grahn, Göteborgsregionen 
Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 
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1. Extern gäst 
• Genomförandeplan av batterifabrik 

Informerades kring arbetet med den kommande batterifabriken i 
Göteborg. 50 regioner/städer sökte för att få batterifabriken, men det var i 
Göteborg den placerades. Uppdraget är ett samarbete mellan BRG, GR, 
Göteborgs stad och VGR. 
 
I satsningen ser man behov av 6 000 varaktiga jobb samt ytterligare 3 000 
jobb under byggperioden, vilket innebär stora behov av utbildad personal 
både vad gäller ny utbildning och omställningsutbildning. Här kommer 
vuxenutbildningen att ha en stor roll. Inom Göteborgsregionen har man 
identifierat 30-talet befintliga utbildnings/lärmiljöer. Genom att stärka 
dessa med mer och bättre utrustning, ökade ytor och tillgänglighet, tror 
man att detta ska räcka för de utbildningsbehov som finns.   
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För den genomförandeprocess som nu pågår har man utsett en operativ 
arbetsgrupp. Bland annat har man varit i kontakt med Skellefteå för att ta 
del av deras kunskap i och med sin uppstart av befintlig batterifabrik.  
 
Vuxenutbildningsnätverket kommer kontinuerligt att uppdateras om vad 
som händer inom utbildningsbehovet,   
 
Ur diskussion 
- Utifrån den Teknikcollegekarta som tidigare visades och där några 

kommuner redan finns med, vad tänker man kring det 
- Det pågår en upphandling för ett kartläggningsuppdrag där man 

bland annat kommer att ta del av vad som finns inom våra 
teknikcollege. Det startas upp i januari 

- Har man informerat teknikcollegegrupperna om detta 
- Ja, det håller arbetsgruppen i 
- Samordningen kommer att bli en utmaning, här gäller att hitta 

lösningar som passar för alla 
- En processbild håller på att arbetas fram. Det gäller att se över så att 

kurspaketen är lika och att de överensstämmer med behovet som 
finns.  

- Fokus ligger på de som idag står utanför arbetsmarknaden för att få 
dessa anställningsbara till 2025/2026.  
 
Bilder bifogas. 

 
• Valideringsutbildning 

Informerades om Göteborgs arbetet med validering. Detta är ett politiskt 
uppdrag och har inte uppstått med tanke på den lag som kommer i januari 
2023. I och med att man redan är igång är man mer förberedd på hur de 
sökande som behöver validering framöver ska hanteras.  
 
Göteborg har, utifrån Skolverkets förslag, tagit fram en egen mall vad gäller 
validering som används i alla skolor i Göteborg. Mallen fylls i tillsammans 
med en studie- och yrkesvägledare som i sin tur då har möjlighet att fånga 
upp det behov som finns. Men även om man är noggrann med information 
så söks det fel vilket innebär ett ökat arbete för antagningspersonal.  
 
Finns några frågor som Vuxenutbildningsnätverket behöver se över vad 
gäller validering av sökande från kommuner utanför Göteborg. Dessa 
bifogas anteckningarna.  
 
Vid frågor kontakta stina.balheden@arbvux.goteborg.se 
 
Bilder bifogas. 
 

mailto:stina.balheden@arbvux.goteborg.se
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2. Utbudsplanering, beslut/information 
• Oktoberstart, slutavstämning 
 I oktoberstarten lades 34 utbildningar ut, av dessa var det 1 utbildning som 

inte startade. Det fanns 399 platser att söka och till dessa inkom det 1 795 
ansökningar och 294 studerande startade en utbildning.  

 28 av utbildningar gick ut på efteranmälan.  
  
 I den statistik som visades ser man tydligt att i vissa områden har söktrycket 

minskat ordentligt.  
 

 Bilder bifogas 
 
• Äldreomsorgslyft 2023, beslut 

På föregående möte i nätverket fick deltagarna i uppdrag att stämma av på 
hemmaplan hur många platser som var aktuella att starta under 2023 inom 
Äldreomsorgslyftet. Utifrån dessa siffror har ett förslag tagits fram för 
hantering av de medel som finns tillgängliga för dessa platser.  
 
Bra om man startar dessa utbildningar så snart som möjligt under 2023 för 
att undvika ett alltför stort överhäng till 2024.   

 
Vuxenutbildningsnätverket enades om  
 

att 99 årsstudieplatser avseende nystarter för Äldreomsorgslyftet 2023 
fördelas procentuellt till kommunerna inom ramen för statsbidraget för 
Yrkesvux 
att överhäng från 2022 till 2023 samt från 2023 till 2024 hanteras enligt 
gängse rutiner och ingår i sin helhet i statsbidragen för Yrkesvux och 
Yrkesvux kombination 
 
Ur diskussion 
- Om man nu inte lyckas starta de platser man planerar för. Vad händer 

då? 
- Då fördelar man ut de platser som finns kvar till övriga kommuner som 

har möjlighet att starta under 2023. Finns redan idag önskemål om att 
få starta fler platser i några kommuner. 

- Bra om man kan starta upp så tidigt som möjligt under 2023. På det 
sättet kan man hålla nere antalet överhängsplatser till 2024 som då 
också ska finansieras av dessa medel.  

- Om det är så att man inte kan starta förrän i augusti-23 är då risken att 
dessa platser inte blir fullt ut finansierade.  

- Bra om dessa platser kan följas upp i Alvis.  
- Det är tanken, men det innebär också att man är noggrann vid 

registrering. 
 
 Bilder bifogas 
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3. Ekonomi, beslut/information 
• Hantering av resultat Utbildning Vux 2022, beslut 

Informerades om resultatet för GRVux 2022. I den prognos som tagits fram 
ser man att det finns ett överskott att hantera. Då det sedan tidigare beslut 
finns utvecklingsmedel att nyttja under 2023, ser man på GRVux inget behov 
av att ta del av även detta överskott, utan föreslår att detta återförs till 
kommunernas 33-krona.  
 
Avseende finansiering av GRVux kommer detta upp senare på dagordningen. 
 

Vuxenutbildningsnätverket enades om 
att medel som inte nyttjats inom Utbildning Vux under 2022 förs tillbaka till 
medlemskommunernas kommunala resurs, 33-kronan. 
 
Återkoppla till ulrika.krabbe@goteborgsregionen.se om man i kommunen 
önskar annan hantering än redan anmäld sådan för 2023.  

  
 Bilder bifogas 
 
• Statsbidrag 2022, beslut 

 
- Hantering statsbidrag 2022 

 Detta avser den del av statsbidrag för 2022 som, bland annat på grund av 
elever som avbrottar efter genomförd redovisning till Skolverket, blir 
överskjutande och som kommunerna förfogar över.  

 
 De kommuner som inte begärde utbetalning av dessa medel under 2022, 

kommer få utbetalning i början av 2023. 
 

Vuxenutbildningsnätverket enades om 
att statsbidrag som inte nyttjats under 2022 förs till 2023 att bekosta 
utbildning och/eller utvecklingsprojekt kopplat till utbildning för 
medlemskommunernas invånare. 
 
Bilder bifogas 

 
- Statsbidragsfinansiering av lokala utbildningar 

 För att utöver det som tilldelning av statsbidrag 2023 täcker i antal platser, 
har man sett över möjligheten att under 2022 statsbidragsfinansiera lokala 
platser, för att på så sätt frigöra medel till en regional pott under 2023.  

 
Vuxenutbildningsnätverket enades om 

att statsbidragsfinansiera lokala utbildningar 2022 
att använda medel motsvarande denna statsbidragsfinansiering till en 
regional pott 2023 

mailto:ulrika.krabbe@goteborgsregionen.se
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att GR och Utbudsplaneringsgruppen får i uppdrag att se över hur en regional 
pott kan nyttjas på klokt sätt 
att GR får i uppdrag att hantera administrationer kring 
statsbidragsfinansieringen av lokala utbildningar enligt gängse rutiner 

 
 Bilder bifogas 
 
• Administrativt påslag, 5-kronan, beslut 
 På uppdrag av Vuxenutbildningsnätverket har ekonomigruppen sedan en tid 

sett över det administrativa påslaget som finansierar GR:s 
grundorganisation.  

 Mycket har förändrats sedan beslutet om den sk 5-kronan togs under 2014 
och ekonomigruppens förslag är att 5-kronan tas bort och att GR:s 
grundorganisation fortsatt finansieras via 33-kronan i enlighet med befintligt 
samverkansavtal.  

   
Vuxenutbildningsnätverket enades om 

att det administrativa påslaget som finansierar GR:s grundorganisation tas 
bort från och med våren 2023. 

4. Beslut 
• Lägstanivåkrav, beslut 

På nätverkets möte i augusti lyfte språkstödsgruppen ett förslag på hantering 
av lägstanivåkrav. Förslaget återremitterades till språkstödsgruppen för 
ytterligare avstämning i kommunerna kring förslaget på ny rutin.  
 
Vuxenutbildningsnätverket önskar få en uppföljning på hur denna förändring 
fallit ut och på ett kommande nätverksmöte diskutera vidare om detta är ett 
uppdrag för språkstödsgruppen.  
 

Vuxenutbildningsnätverket enades om 
att godkänna ny rutin för lägstanivåkrav på språkstödsutbildningar enligt 
information och rekommendation enligt tidigare utsänt missiv, samt  
att rutinen implementeras i omgång 2304 

5. Information/diskussion 
  
• Ny hemsida GRVux 

Den nya hemsidan för GRVux premiärvisades. Sidan kommer att tas i bruk 
onsdagen den 14 december i samband med efteranmälan till januaristart 
2023.  
 
Ur diskussion 
- Så bra att man nu även kan se vilka utbildningar som tidigare har 

funnits med i utbudet. Inte bara de som är aktuella för start.  
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• Upphandling, information 
 
- elevhanteringssystem 

 15 november var sistadatum för inlämnade av anbud. I och med detta datum 
såg man att ingen leverantör lämnat in anbud. På styrgruppsmötet den 18 
december beslutade man att formellt avbryta upphandlingen. Dock löper en 
avstalsspärr vidare under en period.  

 Nästa steg blir nu att styrgruppen kontaktar kvalificerade leverantörer för att 
få en bild av orsaken till att inga anbud kom in.  

 För kommunernas del innebär detta att man behöver förlänga befintligt avtal 
ytterligare en gång t o m 31 oktober 2024. 

 
 En ny tidplan har tagits fram för en ny upphandling där man har ett 

sistadatum för implementering av nytt system den 1 oktober 2024.  
 För att komma vidare i aktuell tidplan behöver man få in information, senast 

20 februari, om vilka kommuner som vill delta i kommande upphandling. 
Detta behöver man ta beslut om innan ett nytt förfrågningsunderlag är klart.  

 
 Ur diskussion 

- Kommer detta att kontinuerligt kommuniceras i nätverket 
- Förfrågningsunderlaget var ju i tidigare upphandling orsaken till att 

det inte kom in några anbud. Det här behöver man analysera och det 
känns svårt att gå med på något som det inte finns några klara 
riktlinjer kring.  

- På kommande styrgruppsmöte i januari kommer denna fråga att 
hanteras.  

- Inte riktigt detta som påtalades i det brev som skickades ut till 
kommunerna från leverantör 

- Bra om vi kan få kontinuerlig information och även om man kan kalla 
till ett teamsmöte när man kommit en bit.  

- Man är tydlig inom Arbvux att man vill ha en samverkan kring detta.  
 
 Punkten lyfts till arbetsutskottet att hantera vid varje kommande möte.  
 

- testverktyg 
 En ny upphandling avseende testverktyg har genomförts då befintligt avtal, 

vilket nyttjats full ut, löper ut vid årsskiftet.  
 Ett flertal aktörer begärde ut förfrågningsunderlaget men bara 1 aktör 

lämnade in anbud. Om ingen överklagan sker blir det återigen Educateit som 
blir vår leverantör av testverktyg.  

 
 Bilder bifogas 
 
• Arbetsgrupper – avrapportering 

Till dagens möte fanns inget aktuellt att ta upp från arbetsgrupperna. 
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• Utbildningschefsnätverkets styrgrupp – återkoppling 
UCs styrgrupp har haft sitt andra möte med fokus på vuxenutbildningsfrågor.  
Till detta möte hade man efterfrågat statistik för att få en bild av hur vår 
samverkan ser ut. Statistik togs fram från den senaste 5 -års perioden och den 
visar tydligt på att behovet av samverkan. Styrgruppen ställer sig positiv till 
den regionala samverkan. 
 
Den stora knäckfrågan för styrgruppen är den nya lagstiftningen där all 
yrkesutbildning ska vara regionalt sökbar. Att få in mer utbildning inom 
GRVux är önskvärt, men det finns många olika specifika inriktningar där 
man inte riktigt vet hur hanteringen ska ske, ex arbetsmarknadsåtgärder, 
jobbspår och uppdragsutbildningar. 
 
Man har gett GR i uppdrag att se över utbildningar som inte är självklara för 
en gemensam hantering. GR kommer att skicka ut en förfrågan till 
kommunerna för att få information om vilka sådana man hanterar.  
 
Idag kan man i kommun säga nej till utbildning med interkommunal 
ersättning när 33-kronan är slut. Men enligt ny lagstiftning ska detta inte 
vara möjligt.  
 
Ur diskussion 
- 33-kronan nyttjas inte som den borde 
- Tror inte att det kan vara enda vägen att lägga allt inom GR. Det finns 

utbildning på annat håll man också är intresserad av.  
- Kommer det att vara möjligt för noderna att komma i kontakt med 

styrgruppen eller kanske kan nätverket och styrgruppen gemensamt 
mötas 

- Hur ser deras egentliga uppdrag ut 
- Grundtanken är att de ska ta fram ett nytt samverkansavtal 
- Hur ser de på vilka gränslinjer som ska dras i och med den nya 

lagstiftningen 
- Hur ser diskussionen ut vad gäller primära och sekundära 

samverkansavtal 
- GR är det primära 

 
Bifogas bilder och sammanställning av statistik 

6. Ventilen 
 
• AME-chefsnätverk 

AME-chefsnätverket har initierat intresse av ett gemensamt möte med 
Vuxenutbildningsnätverket. Kan det eventuellt vara intressant att lägga ett 
halvdagsmöte i anslutning till ett kommande nätverksmöte.  
 
GR stämmer av med AME-nätverket om förslag på tidpunkt. 
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Ur diskussion 
- Det kan vara mycket intressant 
- Med tanke på vad vi fick höra under dagens första punkt om 

batterifabriken så vore det väldigt bra att gemensamt stämma av våra 
insatser 

- Någon gång under mitten av våren skulle kanske fungera bra 
 

• Mottagandebeslut 
Arbetsutskottet diskuterade frågan kring mottagandebeslut på senaste mötet. 
Man kom där fram till att det finns en del frågor som behöver stämmas av, 
både av GR, noderna och Göteborg. 
 
Frågan kommer upp igen på nätverkets januarimöte.  
 

• Avtackning 
Magnus Fagerström, Härryda, avtackades. 

 
Antecknat av: 
Linda Andersson 
Göteborgsregionen 
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