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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Cynthia Runefjärd, ordförande, Kungsbacka 

Martin Nordström, vice ordförande, Öckerö 

Anders Hedman, Ale 

Stefan Hagebring, Alingsås 

Mia Strand Wessling, Göteborg 

Ulf Petersson, Göteborg 

Ingrid Källström, Härryda 

Magnus Fagerström, Härryda 

Sofia Schubert, Kungälv 

Monika Nilsson, Lerum 

Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 

Sofia Grebner, Mölndal 

Nomi Madolo, Partille 

Jane Cervell, Stenungsund 

Anna-Maria Olausson, Tjörn 

Marie Egerstad, Göteborgsregionen 

Linda Andersson, Göteborgsregionen 

Ann-Cathrin Gilbertsson, Göteborgsregionen 

Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 

Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 

Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

DELTOG EJ 

Frida Svärd, Kungsbacka 

 

1. Ordförande har ordet 

 

• Vuxenutbildningsnätverkets nya ordförande Cynthia Runefjärd 

presenterades sig och därefter följde en presentationsrunda av övriga 

ledamöter. 

2. Extern gäst/er 

 

• Praktikplatsen.se 

Ann-Cathrin Gilbertsson, GR informerade om Praktikplatsen.se. 

Praktikplatsen.se är ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, 

utbildningsanordnare, arbetssökande och arbetsplatser. 

Här hanteras grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet, 

högskola, yrkeshögskola, gymnasiesärskola och arbetsmarknadsåtgärd. 
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 Informationen är baserad på 2019 års statistik då det för år 2020 varit svårt 

att få fram relevanta siffror med anledning av Covid19.  

 Praktikplatsen.se har enligt de avtal som tecknas inget anskaffningsansvar 

utan ett samordningsansvar för praktikplatserna. För de 

utbildningsanordnare som har avtal med Praktikplatsen finns möjlighet att 

låta elever söka praktikplatser över kommun- och primärvårdsgränser. Inom 

samverkan hålls möten mellan bransch och utbildningsanordnare där man 

försöker förebygga toppar i beställningen av praktikplatser, m.m.  

 

• APL-situationen inom Vård- och omsorgscollege (VOC) 

Följande samverkansavtal finns att teckna mellan VO-college och 

Praktikplatsen.se 

 VO-college lokalt 

 GRVO-college regionalt samverkansavtal avseende sjukvårdsplatser 

 Praktikplatsen.se 

I bifogade bilder finns mer information om vad som ingår i de olika avtalen 

samt vilka enheter som idag har avtal.  

 

 Sedan 2018 har beställningarna på APL ökat med 18% totalt,  

 äldreboende och hemtjänst står för 63% av beställningarna. 

 

 Det finns ett ökat tryck av praktikplatser i Vuxenutbildningen. 

 Arbetsförmedlingen har upphandlat vårdbiträdesutbildningar och 

 Folkhögskolorna startar vårdutbildningar. Ingen av dessa två aktörer har 

avtal med Praktikplatsen i dagsläget men ”knackar” på.  

 Inom gymnasieskolan finns en APL-skuld då det under 2019 pga Covid-19 

 försvårat för ungdomarna att komma ut på praktik.  

 

 Inom GRVO-college har en regional arbetsgrupp startats upp för att se över 

det reviderade VO-programmet. Här har man identifierat APL som en stor 

 utmaning i relation till hur programmet byggs upp.  

 

 Vid frågor kontakta ann-cathrin.gilbertsson@goteborgsregionen.se 

 

 Bilder bifogas 

3. Utbudsplanering, beslut/information 

 

• Aprilstart  

 - utökning utbildningar 

 Mölndal har enligt tidigare utsänt e-postbeslut aviserat ett önskemål om att 

 utöka aprilstarten med två lärlingsutbildningar: ”Cykelmekaniker och  

 Cykelmekaniker med språkstöd”. Vuxenutbildningsnätverket enades om att 

 godkänna denna utökning via e-post och nedan tas detta även som ett 

formellt beslut. 
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 - utökning platser  

 Göteborg har inför aprilstart aviserat om utökning av antal platser i redan 

 befintliga utbildningar, totalt avser det 103 platser fördelat på 16 olika 

 utbildningar.  Frågan om utökning av platser har även ställts till övriga 

 kommuner med utbildningar i aprilstart. 

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna Mölndals förfrågan om utökning av två lärlingsutbildningar 

enligt ovan i aprilstart, samt  

 

att godkänna den utökning på 103 platser vilken Göteborg aviserat enligt 

bifogad fil.  

 

 Bilder bifogas 

 

• Augustistart  

 - Planering 

 För att möta behovet av utbildningsplatser är tanken att ha en stor start i 

 augusti. Utbudsplaneringsgruppen behöver komma igång snarast med 

planering och fråga har gått ut till kommunerna för att inventera vilka 

möjligheter som finns att starta utbildningar. 

  Inom hotell är läget osäkert likaså även inom handel. Hur det ser ut inom 

restaurang är lite oklart, särskilt gällande delen för mässor och utställningar.  

Inom buss har det länge funnits ett stort behov, men där har 

beställningstrafikens förare gått över till linjetrafik vilket har minskat behovet 

något. Frågan har även kommit om möjligheten att lägga in 

omställningsutbildningar i augustistarten. 

 

 Ur diskussion 

 - Det har kommit påtryckningar från byggbranschen, i försök att påverka 

hur utbildningsbudgeten fördelas. 

 - I dagsläget har byggbranschen mycket att göra, men hur det kommer att 

se ut framöver är svårt att säga. Tidigare har det varit svårt att få 

tillräckligt med sökande till befintliga utbildningar. Ett uppdrag för 

utbudsplaneringsgruppen att se över.   

 - Mycket intressant med fler platser. Finns det några siffror på hur många 

 utbildningar inom bygg som ligger lokalt. Även dessa måste vi räkna in 

 produktionen.   

 - I rapporten ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen”  kan man hitta 

siffror för detta. Årets version av rapporten kommer i februari. 

Kommunerna har visat ett stort intresse av att få ta del av den så snart det 

går, så det tar man hänsyn till.   

 - Rapporten kommer att redovisas på ett kommande nätverksmöte.  
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4. Ekonomi, beslut/information 

 

• Extra statsbidrag, redovisning 

För 2021 aviserades om ett extra statsbidrag på totalt en miljard för hela 

riket. Nätverket diskuterade på föregående möte hur man skulle tänka vid 

denna extra sökning. En ”översökning” med risk för att behöva skicka tillbaka 

medel som inte nyttjats, var inte intressant.  

Utifrån redovisad medfinansiering skulle det vara möjligt att söka för 

ytterligare 1 000 platser.  

Tanken är att maximera starterna i augusti och oktober utifrån vad 

kommunerna mäktar med. Inom äldreomsorgslyftet, som för 2021 ingår i 

ordinarie yrkesvuxutbud, kommer det att starta 130 platser, 100 inom 

Yrkesvux och 30 inom Yrkesvux+sfi. Man har också räknat på 150 platser för 

omställningsutbildningar inom Yrkesvux. 

 

Med den stora budgeten för detta extra statsbidrag finns det möjlighet att få 

bidrag för alla de platser som sökts. Beslutet kan komma redan runt mitten 

av februari och kan då redovisas på kommande möte.  

 

Bilder bifogas 

 

• Äldreomsorgslyftet 

Vuxenutbildningsnätverket behöver fundera över den ekonomiska 

hanteringen för äldreomsorgslyftet fr o m 2021.  

 

För 2020 gjordes en extra utlysning av Skolverket för att möta kraven som 

finns inom äldreomsorgen. 

 

För 2021 kommer det att bli en del förändringar. 

 Satsningen förlängs eventuellt till 2023 med ersättning för 

lönekostnader via Socialstyrelsen 

 Ansökan om statsbidrag sker inom ramen för yrkesvux ordinarie 

statsbidrag 

 Ansökan om statsbidrag baseras på utbildningskapaciteten i 

kommunerna 

 

Frågor för nätverket att fundera på när det gäller den ekonomiska 

hanteringen av äldreomsorgslyftet 

 Ska den förlängda satsningen hanteras på samma sätt som ordinarie 

yrkesvux och där överskjutande kostnader regleras genom 33-kronan. 

 Hur hanteras sökande från kommuner utanför GR?  

 Ska IKE-förfrågan för dessa sökande gälla? 

 

Under 2020 ställdes inga IKE-frågor, men med de nya förutsättningarna 

behöver detta diskuteras. Det finns alltid en risk vid IKE-hantering att 

kommuner svarar nej, vilket då påverkar arbetsgivare som kanske vill 

handplocka personal att få in i utbildning.  
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Ur diskussion 

- Innebär det att vi kan få helt nya sökande till detta. Har vi någon aning 

om hur många som idag finns i utbildning med hemhörighet utanför GR.  

- Totalt är det 14 som kommer från kommuner utanför regionen, av dessa 

finns 5 i Göteborg.  

- Det blir upp till varje kommun att ta beslut om.  

- Egentligen ett litet bekymmer. På sätt och vis blir detta ett slags 

uppdragsutbildning. Statsbidraget ersätter lönekostnaden för den som 

söker. Intressant att få en siffra på hur många varje kommun skulle ha 

möjlighet att utbilda i förhållande till statsbidragets storlek. Vill man sedan 

godkänna fler får man ta beslut om det ska gå på den kommunala resursen 

eller inte.   

- Läget i 33-kronan ser bättre ut än tidigare, så där finns möjligheter.  

- Vi borde väl utbilda så många man har möjlighet att göra   

- Kan vi söka statsbidrag även för de som söker utanför GR.   

- Ja det går.   

- Blir det stora volymer kanske IKE-fråga blir aktuellt. Frågan är hur 

hanteringen ska gå till.   

- Man har i kommunen svårt att förstå hur alla statsbidrag hänger ihop. 

Viktigt att GR hjälper till att kommunicera detta på ett tydligt sätt. 

- GR kommer att hjälpa till med kommunikation och information. Nätverket 

har fått i uppdrag att lösa dessa platser och det är en 

utbudsplaneringsfråga. Frågan är om vi kan lösa alla platser utan att 

övriga yrkesutbildningsplatser får stå tillbaka. 

- Är bra med en ekonomistyrning som fungerar på samma sätt som den för 

Yrkesvux. Så länge IKE-problematiken inte är så omfattande kanske inte 

den ska vara styrande.   

- Här behövs ett tydligt missiv kring vad det är som ska beslutas.  

- GR tar fram ett missiv för beslut och fortsatt diskussion till kommande 

möte.  

 

Bilder bifogas 

 

• 33-kronan – information till Utbildningschefsnätverket 

På kommande möte i Utbildningschefsnätverket (UC) kommer man att lägga 

fokus på vuxenutbildningen. GR kommer där att rapportera kring ekonomi, 

elevstatistik, starter, kvalitetsuppföljning och resultat. Man har i UC också 

bett att få en extra information kring 33-kronan som vid ett flertal tidigare 

tillfällen varit uppe för diskussion. För att ge utbildningscheferna en bild av 

hur det aktuella läget är i respektive kommun vad gäller 33-kronan, är det bra 

om Vuxenutbildningsnätverkets ledamöter informerar sin utbildningschef i 

frågan. Informationen på mötet kommer att ligga på en övergripande nivå.  
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• Förlängning utbildning/ar med anledning av Covid-19 

Önskemål om att förlänga utbildningar pga Covid-19 har inkommit. Detta för 

att ge de studerande möjlighet att genomföra alla delar i aktuell utbildning. 

APL är en sådan del som har varit svår att genomföra. För att möjliggöra 

fortsatt CSN för de studerande har man förlängt utbildningarna med 

orienteringskurser. Det har visat sig att det från några kommuner har gått ut 

IKE-förfrågan för dessa orienteringskurser då dessa inte täcks av statsbidrag. 

Förslag från GR är att det inte går ut kommunfråga på dessa kurser utan att 

dessa får gå på 33-kronan.  

 

Ur diskussion: 

- Går inte att fatta beslut om detta här och nu, detta måste stämmas av med 

övriga organisationen. Vore bra med ett tydligt underlag att utgå ifrån.  

- GR tar fram ett underlag för beslut på kommande möte.  Inför detta 

kommer vi även att skicka några punkter att se över och svara på som kan 

ligga till grund för både underlag och missiv.  

- Bra om vi kan få ett förtydligande på vad som menas med förlängning. Är 

det för att de studerande inte får jobb efter utbildning pga Covid-19 eller är 

det annan anledning.   

- I första hand handlar det om att man ska hinna genomföra sin utbildning 

med APL vilket då inneburit att man lagt till orienteringskurser för att de 

studerande ska få CSN.  

- Finns inget klart i hur man kan och får göra med detta.  

- I Stenungsund har man fått förlänga vårdutbildning med språkstöd då 

man inte klarat takten via distans. Även bussutbildningen har fått förlängas 

för att alla ska hinna få körkort.  

- I Göteborg har man budgeterat för ett Covid-stöd vilket utbildarna kan 

söka som extrastöd för både individer och grupper som behöver förlänga 

sina utbildningar. Dock är inte dessa orienteringskurser CSN-berättigade. 

Ingen IKE-förfrågan kommer att gå ut för detta utan här går stödet in.   

 

• Ekonomigruppen kort avstämning 

- Ekonomigruppen har av nätverket fått i uppdrag att se över prislistan för 

egenregi. För att komma fram i detta arbete utökades gruppen med deltagare 

som har ekonomikoppling i kommunerna. Arbetet med detta pågår 

tillsammans med det uppdrag kring administrativt påslag och 5-kronan, 

vilket också uppdragits åt gruppen att se över.  

För att snabba på dessa frågor tar vi gärna input från er i nätverket.  

Kontakta gärna representant i ekonomigruppen med förslag.  

 

Ulrika Krabbe, GR, ulrika.krabbe@goteborgsregionen.se svarar på frågor 

kring representationen i gruppen.  

 

- IKE-prislistan för 2022 ses över varje år och denna kommer att tas upp för 

information på kommande möte.  

 

mailto:ulrika.krabbe@goteborgsregionen.se
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5. Information/diskussion 

  

• Septemberkonferens 27-28 september 

En förhoppning är att vi ska kunna träffas fysiskt på konferensen i september, 

men innan läget är tydligare är det svårt att bestämma något. Det är däremot 

bra att komma igång med arbetet kring en kommande konferens. En 

planeringsgrupp utsågs under mötet.   

 

För mer information kontakta linda.andersson@goteborgsregionen.se 

 

• Dialogkonferens 3 mars 

Information kring Skolverkets kommande Dialogkonferensen den 3 mars.  

Konferensen kommer att genomföras helt digitalt. Upplägget är liknande det 

som varit vid tidigare år, men har kortats ner något för att mer passa den 

digitala miljön.  

Inbjudan skickas ut i dagarna och en önskan är att man delar denna inbjudan 

med alla som kan tänkas ha intresse av att delta.  

Som tidigare år tar Skolverket gärna emot frågor att ta upp för 

information/diskussion.  

 

Frågor mailas till linda.andersson@goteborgsregionen.se 

6. Ventilen 

 

• Tidplan – utbildningsstarter 

Frågan kring möjlighet att se över hur nya starter ligger i samband med 

helgdagar och om detta är möjligt att förändra lyftes.  

 

Ur diskussion: 

- Finns det inte möjlighet att styra detta i vuxmallar? 

- Den möjligheten finns, GR sätter ett förstadatum, men utifrån det har 

kommunerna möjlighet att justera något.   

- Tidplanen är uppbyggd för att få in fyra starter.  

 

• EducateIt – personuppgiftsbiträdesavtal 

Ett nytt avtal finns nu klart för nivåtester via EducateIt och alla kommuner 

har fått ut avtalet. Varje kommun måste själva se till att teckna ett PUB-avtal 

med EducateIt. Då företaget använder sig av Microsoft som har vissa delar i 

USA innebär det att det blir en tredjelandsöverföring. Göteborg har påbörjat 

ett arbete i att säkerställa hur detta kommer att fungera och återkopplar till 

nätverket så snart man vet mer. Har man redan tecknat PUB-avtal är det 

troligt att detta behöver göras om.  

 

Ur diskussion  

- Hur ser tidsramen ut för detta? 

- Den information som GR har fått är att detta ska vara klart inom kort.  

mailto:linda.andersson@goteborgsregionen.se
mailto:linda.andersson@goteborgsregionen.se
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- Göteborg hanterar detta för fullt och hoppas snart kunna komma med mer 

information.  

- Det här är en fråga som kan vara intressant även för andra områden.  

 

• Urvalsregler / prio  

Urvalsgruppen har haft ett första möte kring de nya 

urvalsregler/prioriteringar enligt propositionen ”2019/20:105 Komvux för 

stärkt kompetensförsörjning”. Enligt propositionen ska de nya reglerna 

tillämpas för utbildningar som påbörjas efter 1 juli 2021. Då det är oklart när 

Skolverket kommer igång med uppdraget ser urvalsgruppen det inte som 

möjligt att hinna genomföra dessa förändringar före 7 april då augustistarten 

påbörjas.  

Till kommande möte kommer urvalsgruppen föreslå att 

Vuxenutbildningsnätverket enas om att prioriteringsordningen för 

augustistarten hanteras i enlighet med nuvarande prioriteringsregler och  

yrkesvuxförordning.  

 

Ur diskussion:  

- Göteborg har fått en förfrågan från utbildningsdepartementet om att 

skicka in förslag kring några aktuella frågor och där påtalades bland annat 

att det först till januari 2022 skulle vara möjligt att genomföra nya 

urvalsregler.  

- Bra fråga att lyfta till Dialogkonferensen 

- Även GR har fått möjlighet att lämna in synpunkter till SKR i frågan.   

 

Bilder bifogas 

 

• Slutbetyg och gymnasieexamen 

Studie-och yrkesvägledare har aviserat en oro kring den skilda hanteringen 

när det gäller slutbetyg och gymnasieexamen i kommunerna.  

Frågan kommer upp på Vuxenutbildningsnätverkets februarimöte. 

 

• På kommande Vuxenutbildningsnätverk kommer Karin Sandwall, 

regeringens särskilda utredare, KLIVA-utredningen, att delta. Hon kommer 

där att presentera ett förslag på utredningen och det kommer att finnas 

möjlighet till diskussion. GR har fått möjlighet att vara remissinstans i 

nämnda utredning.   

 

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 

 

 


