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NÄRVARANDE 

Sofia Grebner, vice ordförande, Mölndal 
Anders Hedman, Ale 
Amanda Waldem, Göteborg 
Hans Frimanson, Härryda 
Frida Svärd, Kungsbacka 
Sofia Schubert, Kungälv 
Monika Nilsson, Lerum 
Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 
Nomi Madolo, Partille 
Jane Cervell, Stenungsund 
Anna-Maria Olausson, Tjörn 
Marie Egerstad, Göteborgsregionen 
Linda Andersson, Göteborgsregionen 
Isabella Enbågen, Göteborgsregionen 
Fredrik Alvstrand, Göteborgsregionen 
Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 
Martin Johansson, Göteborgsregionen 
Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

Deltog ej 
Stefan Hagebring, Alingsås 
Jamileh Mobaser, Göteborg 
Brita Malmcrona, Öckerö 
 

1. Extern gäst/gäster 
• Kompetensförstärkning förskola 

Isabella Enbågen, Göteborgsregionen, informerade kring projektet 
”Kompetensförsörjning förskola”. Projektet som nu är i sin slutfas har även vid tidigare 
tillfälle presenterats för Vuxenutbildningsnätverket som också varit delaktiga i 
framtagandet av utbildning för bland annat barnskötare.  
I projektet har man efter en inledande kartläggning sett att ¼ av anställda barnskötare 
inom GR saknar rätt utbildning. Detta har varit en ”brokig” grupp med mycket olika 
behov. De flesta har man fångat upp genom validering. Tanken är att konceptet fortsatt 
ska gå att använda även efter att projektet är slut. Allt material kommer att finnas 
tillgängligt på en portal för den som önskar använda det.  
 
Det är till Validering Väst man vänder sig när det är aktuellt med utbildning.   
 
Ur diskussion 
- Kan man se någonstans vilka kommuner som har deltagit.  
- I GR var det alla kommuner förutom Tjörn. Däremot finns det ingen bild över 

antal personer/kommun. Men totalt var det 280 som startade utbildning.  
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- Hur såg det ut med språkstöd i utbildningen 
- En viktig fråga, men som också såg väldigt olika ut. I vissa kommuner fanns det 

inget behov av språkstöd medan det i andra behövdes veckovisa möten kring just 
språkstöd.  

- Hur såg stödet ut? 
- Det såg väldigt olika ut, men det har inte varit något som GR gått in och styrt i, 

utan den hanteringen har skett utifrån behov.  
- Vad händer nu när projektet är slut 
- Validering Väst är den man har kontakt med framöver och som kommer att 

uppdatera konceptet och genomföra utbildningar framöver. 
 
Bilder bifogas 

2. Utbudsplanering, beslut/information 
• Augustistart, inför beslut 

Informerades kring arbetet med ett utbudsförslag för augustistart. 
Tilldelning av statsbidrag för 2023 ligger lägre än tidigare år. Det finns möjlighet att 
söka extra statsbidrag och statsbidragsgruppen arbetar med det. Då det är ”först till 
kvarn” som gäller så är utfallet svårbedömt. 
  
Det finns många parametrar som kan komma att påverka kommande starter och 
därmed också utfallet. 
- En eventuell lågkonjunktur, hur kommer den att påverka behovet av utbildning? 

Hur förändras branschernas behov och /eller sökandes intresse. 
- Ett minskat söktryck, vilket innebär att många av utbildningarna läggs ut på 

efteranmälan.  
Minskat söktryck kan bero på många faktorer, som exempel: 
- nuläget med en osäkerhet inom ekonomi, 
- prisökningar och inflation där studiebidraget inte räcker till. 
Detta kan påverka att man väljer arbete istället för studier.  
 

I januaristarten infördes svarskrav, lite för tidigt för att se någon effekt ännu. Men 
detta kan innebära ett mindre behov av överintag och en stabilare utbildningsstart 
med färre avhopp. 
 
Utbudsförslag kommer tillsammans med beslut att hanteras via e-post.  
 
Bilder bifogas 

3. Beslut 
 

• Ny ledamot i Vuxenutbildningsnätverket 
 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  
 
att Hans Frimanson, Härryda, går in som ledamot fr o m januari 2023.  
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4. Information/diskussion 
  

• Elevuppföljning och avbrottsorsaker 
En återkoppling från nätverkets junimöte, där man önskade få mer information kring 
elevuppföljning och avbrottsorsaker. 
 
Vad gäller elevuppföljning är detta något man genomfört sedan 2009. Uppföljningen 
görs via enkäter vid två olika tillfällen som sedan sammanställs och presenteras för 
nätverket. Utöver detta sammanställs en nyckeltalsrapport med statistik två gånger per 
år. 
 
Det man tittar på framöver är: 
- en mer långsiktig uppföljning, med fokus på ställning i arbetsmarknaden 
- enkätundersökning kring avbrottsorsaker 
- nytt avtal med undersökningsföretag då befintligt avslutas under våren 
 
Även uppföljning av avbrottsorsaker görs via enkäter eller intervjuer.  
Via Kvalitetsgruppen har man kartlagt hur kommunerna registrerar avbrott i Alvis. 
Uppföljningsmålen skiljer sig stort och det finns nästan lika många listor med 
kategorier som det finns kommuner.  
 
Några av de kategorier man önskar ha med: 
- Arbete 
- Sjukdom 
- Ekonomiska orsaker  
- CSN 
- Inaktivitet 

 
Man behöver titta vidare på om det finns intresse av att hitta en gemensam struktur för 
hur man registrerar avbrott och om man i så fall eventuellt kan utgå från idag redan 
befintlig lista? Frågan om hur mycket man kan ta med i Alvis är också viktig att 
fundera på.  
 
Nätverket enades om att arbetsutskottet tar en fortsatt diskussion i frågan om hur vi 
går vidare. 
 
Man ser även över en möjlighet att göra Origorapporten digitalt tillgänglig. 
 
Göteborgs lista över avbrottskategorier och en sammanställning över avbrottsorsaker 
bifogas anteckningarna.  
 
Ur diskussion: 
- Avbrottskoderna är olika, men har många gånger samma betydelse.  
- Kvalitetsgruppen har tidigare haft uppe frågan. Vad kom man fram till då? 
- Viktiga frågor för att få mer information om vad som fungerar och inte i en 

utbildning 
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- Det finns en stor post som sorteras in under övrigt. Vad är det egentligen som 
hamnar här 

 
Bilder bifogas.  
 
• Rätt till komvux 

En återkoppling från rektorsgruppens översyn vad gäller rätt till komvux. I de 
nodsammansatta grupp som utsågs att se över frågan har man identifierat frågan till 
att gälla IKE och man i kommun kan besluta om IKE för annan kommun.  
Om man tittar på hur många elever detta handlar om så är antalet väldigt få.  
Man har även varit i kontakt med Skolverket för att reda i frågan, men där är svaret att 
det får man avgöra kommun från kommun och inget de vägleder i.  
 
Kan det vara intressant att få med något i samverkansavtalet 
 
Planerings- och dimensioneringsutredningen kommer också att förändra en del och 
kanske är det bättre att vänta med justeringar tills detta är klart.  
 

Vuxenutbildningsnätverket enades efter diskussion om  
 
att inte gå vidare med frågan kring Rätt till komvux  
 

Ur diskussion: 
- Skolverket hänvisar till en paragraf som inte har med frågan att göra. Göteborgs 

jurister undersöker detta vidare 
- Vill vi ha med detta i samverkansavtalet 
- Handlar om väldigt få personer och det är kommunen som har ansvar 
- Är detta ett problem idag? 
- Nej, frågan är om detta egentligen är en fråga vi behöver hantera 
- Alvis är inte byggt för att hantera den här gruppen 
- Enligt planerings- och dimensioneringsutredningen kommer inte rätten till 

komvux att vara aktuellt för yrkesvux 
 
Bilder bifogas 

 
• Upphandling av elevhanteringssystem, uppdatering 

Information om var man är i arbetet avseende upphandling av nytt 
elevhanteringssystem.  
 
Det som är på gång nu är samtal med de leverantörer som inte lämnade in svar trots 
att de var kvalificerade. Utifrån dessa samtal har det kommit fram att det fanns för 
mycket tolkningsbarhet i vissa kravspecar. Man har också pekat på att vissa krav var 
för systemspecifika. Man ser också att avtalet är obalanserat utifrån viten, skadestånd 
och ansvar, vilket innebär en alltför hör affärsmässig risk för aktuella leverantörer.  
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Utifrån dessa samtal kommer man troligtvis att gå vidare med en mer omfattande 
analys. Fler demonstrationer med potentiella leverantörer är inbokade under 
kommande veckor och en ny tidplan för en omstartad upphandling är satt. 
 
Meddela GR, lars.jerkeman@goteborgsregionen.se om man har för avsikt att delta i en 
ny upphandling eller inte. Svar senast den 10 februari 
 
För kommunerna gäller det nu att förlänga befintligt avtal ytterligare ett år. 31 oktober 
2023 går befintligt avtal ut och senast 3 månader innan behöver en förlängning 
aviseras.  
 
Ur diskussion 
- Tog man upp utvecklingspotten 
- Ja, den kom upp och leverantörerna menar på att man levererar standardsystem 

och inte kundspecifika system 
- Vad innebär det att referensgruppen involveras  
- Man har varit mån om att GR ska involveras mer i frågorna och finns med både i 

styr- och kontaktgrupp 
- Är det lönt att lämna svar på underlag med så korta ställtider 
- Kunde man inte markera där det har skett förändringar för att förenkla 
- Kanske GR kunder signalera där det finns delar vi verkligen behöver ta ställning 

till 
 

Bilder bifogas 
 
• Upphandling testverktyg 

Informerades om att ett nytt avtal med Educatit nu finns vad gäller 
testverktyg. Ett informationsmaterial kommer att skickas ut.  
 
Ur diskussion 
- Det kommer frågor om att få använda systemet för andra frågor än de 

vi har upphandlat för 
- Testet är för utbildningssyfte 
- Det är viktigt att man använder testerna rätt finns det andra önskemål 

behöver man kontakta leverantören 
 
Bilder bifogas 
 

• Utbildningschefsnätverkets styrgrupp, uppdatering 
Styrgruppen träffas den sista januari. Man har till det mötet önskat få en 
sammanställning över utbildningar som ligger lite i ”gråzon”. Detta för att 
bilda sig en uppfattning om hur det ser ut i kommunerna.  
 
Frågeunderlag har mailats ut.   
 
 
 

mailto:lars.jerkeman@goteborgsregionen.se
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• Arbetsgrupper, avrapportering 
Inga rapporter inkomna till detta möte.  
 
• Dialogkonferens 7 mars 

Kort information om den kommande Dialogkonferensen med Skolverket den 
7 mars. Ett ”save the date” har skickats ut och ett program för dagen mailas 
ut inom kort.  
 
• Septemberkonferens 25-26 september 

Planering inför den kommande höstkonferensen behöver komma igång.  
Till kommande möte har noderna i uppgift att fundera över hur konferensen  
ska utformas.  

5. Ventilen 
 

• En halvdag kring Validering 
Ett nytt datum, fredag 31 mars, 13-17, har planerats in för en halvdag kring Validering. 
 
Norra noden sätter ihop dagen med hjälp av inspel från övriga noder.  
GR tar emot anmälningar och bokar lokal.  
 
Anmälningar och inspel på programpunkter mailas till 
linda.andersson@goteborgsregionen.se 
 
Ur diskussion: 
- Som liten kommun är det bekymmersamt när det kommer elever som ska 

valideras i befintliga klasser. Personalen räcker inte till. Är detta något som man 
kan samverka kring 

- Hur ser kompetensen ut hos studie- och yrkesvägledare 
- Det är en svår uppgift för dem att kartlägga i alla de yrkesgrupper det gäller 
- Ingen bra ide att förkorta utbildningstiden.  
- Mycket arbete med en inledande kartläggning. Sedan är det de som kommer 

utan att ha träffat en syv, hur fångar man upp dessa?  
- Hur kan annan kommun se att en förberedande kartläggning redan är gjord 
- Vore optimalt om vi hade samma formulär och frågor i hela GR 
- Krav finns på kartläggning, men hur mycket mer behövs innan det blir 

validering 
 

 
Antecknat av: 
Linda Andersson 
Göteborgsregionen 

mailto:linda.andersson@goteborgsregionen.se
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