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Vuxenutbildningsnätverket 

Anteckningar 20210415 

 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Cynthia Runefjärd, ordförande, Kungsbacka 

Anders Hedman, Ale 

Mia Strand Wessling, Göteborg 

Ulf Petersson, Göteborg 

Ingrid Källström, Härryda 

Carina Bergsman Danielsson, Kungsbacka 

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 

Jenny Hostetter, Göteborgsregionen 

Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 

Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 

Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

Amir Fikic, Göteborgsregionen 

Margaretha Allen, Göteborgsregionen 

 

EJ NÄRVARANDE 

Martin Nordström, vice ordförande, Öckerö 

Stefan Hagebring, Alingsås 

 

 

 

 

 

1. Extern gäst/gäster 

• Pilotutbildning ”Barnskötare med stöd i svenska” 

 

Information om piloten kring ”Barnskötare med stöd i svenska” vilken 

Vuxenutbildningsnätverket tog beslut om att genomföra i januari 2020.  

Piloten startade den 14 april 2020 och beräknas hålla på till oktober 2021.  

 

Vid frågor kontakta jenny.hostetter@goteborgsregionen.se 

 

Bilder bifogas 

 

 

 

mailto:jenny.hostetter@goteborgsregionen.se
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2. Utbudsplanering, beslut/information 

• Aprilstart – slutavstämning 

 

Två antagningsmöten har genomförts under omgång 2104. Här har man bland 

annat informerat om utbudsplanering, Vuxenutbildningsnätverket, tidplan, 

lägstanivåkrav, nya rutiner för språkstödsutbildning samt nya urvalsregler.  

 

I och med införandet av antagningsmöten ser man att arbetet fungerar väl och 

antagningspersonalen i kommunerna är både kompetent och engagerad.  

 

Totalkostnaden för aprilstarten hamnade på 34 miljoner. Från start planerades 

392 platser, men efter justeringar slutade antalet antagna på 367.   

 

Svårt att göra en jämförelse med aprilstart 2020, då aprilstarten bara bestod av 2 

utbildningar. Däremot ser fördelningen i stort sett ut som den brukar.  

 

Bilder bifogas 

 

• Principbeslut kring överintag 

  

I tidigare startomgångar har det, efter godkännande av 

Vuxenutbildningsnätverket, varit möjligt att utöver beslutade platser även ta in 

några extra elever. Detta för att säkerställa antalet studerande på utbildningar 

efter avhopp och annat som påverkat deltagarantalet.  

Tanken med förslaget är att godkänna ett mindre överintag i kommande starter. 

Vid större volymer tas frågan, som tidigare, upp för diskussion i 

Vuxenutbildningsnätverket. 

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

att godkänna förslag till principer för överintag enligt utsänd information.  

 

• Augustistart 

 

Det totala antalet platser som beslutades för i februari var 1 227, men med några 

justeringar blev antalet sökbara platser 1 205. 

 

Följande förändringar har gjorts i utbudet: 

 Tillägg av utbildning för plattsättare.  

 Påbyggnadsutbildning har tagits bort. 

 E-handel har förändrats till en grundutbildning samt att 

 Datorstyrd CNC och Python i kombination med teknik inte kommer att 

erbjudas  

 

Utbildningarna inom elektrifierade fordon gjordes om till en utbildning, 

elbilstekniker. Utbildningen till elbilstekniker togs bort ur utbudet, vilket 
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minskade antalet platser till 1 189. Anledningen till att utbildningen togs bort var 

kravet på gymnasial förkunskap vilket inte är aktuellt inom samverkan.  

 

För att balansera antalet platser i utbudet utökades antalet platser inom 

Vårdbiträde/undersköterska flex i Göteborg. 

 

Ur diskussion 

- Vi ser en helt annan målgrupp och vi ser också behov av förkunskapskrav.  

Den här typen av utbildning kommer att behövas.  

- En fortsatt diskussion i frågan kommer att lyftas på ett kommande möte.  

 

• Oktoberstart – information/planering 

Utbudsplaneringsgruppen kommer att träffas inom kort och tar gärna inspel på 

förslag och önskemål om utbildningar.  

 

Maila fredric.alvstrand@goteborgsregionen.se 

 

Ekonomin kommer att vara avgörande för utbudets storlek i oktoberstart.    

3. Ekonomi, beslut/information 

 

• Statsbidrag 2020, rapport 

 

Redovisningen för statsbidrag 2020 har skickats in. Hittills har det inkommit 

några få kompletteringar från Skolverket och dyker det inte upp några fler är det 

bara att invänta beslut.  

 

Under året aviserades också en möjlighet att söka statsbidrag för stödjande 

insatser vilket GR gjorde. Även för 2021 har vi fått medel för dessa stödjande 

insatser, men i redovisningen kommer Skolverket att vilja ha in mer underlag 

kring vad dessa pengar har använts till. GR kommer att kontakta huvudman för 

att se över detta.  

 

Bilder bifogas 

 

• IKE-ersättning 2022  

Ekonomigruppens förslag till beslut avseende IKE-ersättning: 

 
a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor 

per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar 

tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

d) för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett 

enhetspris på 36 kronor per poäng, 

mailto:fredric.alvstrand@goteborgsregionen.se
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e) för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner, 

f) för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt 

följande: 

Studieväg 1 60 kronor per timme 

Studieväg 2 50 kronor per timme 

Studieväg 3 45 kronor per timme 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna ekonomigruppens förslag till interkommunal ersättning för 

2022.   

 

• Äldreomsorgslyftet – information från extramöte.  

 

På det extrainsatta mötet kring Äldreomsorgslyftet hanterades behovet av 

utbildningsplatser. Genom samverkan klarar man den kapacitet kommunerna 

aviserat behov av.  

 

För att hanteringen ska fungera för dessa platser är det av största vikt att 

kommunerna registrerar platserna utifrån den information som GR skickar ut. 

För att kunna räkna in platserna inom äldreomsorgslyftets i 33-kronan, är det bra 

om kommunerna registrerar hela studieplanen för eleverna så snart det är 

möjligt.  

 

Ur diskussion 

- Hur tänker man kring starter 2022?  

- GR har påbörjat arbetet med ansökan kring statsbidrag 2022 och har skickat 

ut fråga om hur många platser man ser behov av. 

- Vi ser att det finns möjlighet att utbilda, men sen är det lite osäkert kring 

behov.  

- Efter möte med äldreomsorgen ser man att det finns en oro kring att de 

studerande behöver skickas till andra kommuner eller får läsa på distans. Det är 

tydligt att alla inte klarar detta och risken finns att många kommer att hoppa 

av.  

- Vad är anledningen till det? 

- Vissa individer behöver träffa lärare och klarar inte att genomföra 

utbildningen på distans.  

- Registreringen skapar en del oro hos eleverna. Alvis möter inte upp mot de 

olika nivåer som de studerande ligger på. Fler som har uppmärksammat detta? 

- Det har också dykt upp frågetecken kring sommarsemester. I utbildningen 

ligger semestrar mellan kurserna och det är inte alltid det överensstämmer med 

de som har jobbsemester att ta hänsyn till.   

- Kanske något man får stämma av med utbildningsanordnare.  

- Viktigt att man är tydlig med informationen om att semester förläggs mellan 

kurserna.  

- Vad händer om medel i 33-kronan inte räcker till?  
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- Antagna elever kopplas ihop med en kostnad, om det i 33-kronan för aktuell 

kommun saknas medel, får det ställas en IKE-förfrågan.   

4. Beslut 

 

• Språkstöd – ny rutin, antagning, formellt beslut 

Vuxenutbildningsnätverket har sedan tidigare fattat beslut i frågan via e-post.  

Dagens möte ger det formella beslutet.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna ny rutin för antagning till språkstödsutbildningar enligt 

information och rekommendation nedan och att rutinen implementeras i 

omgång 2108. 

 

• Nya ledamöter i Vuxenutbildningsnätverket. 

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att Magnus Fagerström, Härryda och Carina Bergsman, Kungsbacka väljs in som 

nya ledamöter i Vuxenutbildningsnätverket.  

5. Information/diskussion 

  

• ”Förstärkt SYV” – Insatser för stärkt studie- och yrkesvägledning för nyanlända 

unga och vuxna samt utrikesfödda vuxna.  

 

GR har genomfört en behovsanalys kring studie- och yrkesvägledning. Utifrån det 

har man sett att det inte alltid finns tillgång till studie- och yrkesvägledning i 

enlighet med läroplanen. Man har även inom KLIVA-utredningen tittat på hur det 

ser ut med studie- och yrkesvägledning.  

 

I gruppen, där undersökningen genomfördes, visade det sig att 5 av 12 inte visste 

att det fanns studie- och yrkesvägledning att tillgå.  

Behovet är stort i denna grupp av denna typ av stöd för att komma vidare.  

Nästa steg blir att ansöka om ett följdprojekt utifrån den kartläggning som gjorts.  

 

Ur diskussion: 

- När är det planerat att koppla till våra syvare.  

- Inom projektet kommer det att vara några erfarenhetsutbyten under hösten. 

Utöver det finns SYV-online och In-Vux.  

- I Lerum är man redan igång.   

 

Bilder bifogas.  
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• KLIVA-utredningen 

 

GR har varit remissinstans i KLIVA-utredningen. Utbildningsgruppen kommer 

att vara avsändare av remissen och på mötet den 11 mars tog man beslut om att 

godkänna framtaget förslag.  

 

Inom Göteborgsregionen har även Kungsbacka och Göteborg lämnat in remissvar. 

Sista datum för inlämnande av remissvar var den 8 april. Därefter tar 

Utbildningsdepartementet beslut kring alla svar som kommit in.  

 

Bifogas framlagt förslag till remissvar 

 

• Alvisavtalet – uppdatering 

Göteborg informerade om hur arbetet med det nya Alvisavtalet går.  

En tidplan har tagits fram som ett förslag och första steget här är att utse en 

intern projektledare. När detta är klart kommer man att kunna gå vidare med 

övriga kommuners behov.  

Marie Egerstad håller ihop övriga kommuners arbetsgång.  

 

Ur diskussion: 

- Hur tänker man kring mötesordningen för övriga kommuner? 

- Vi har inte hunnit titta på detta ännu, men ett förslag är att sätta samman en 

referensgrupp för samordning och dialog med Göteborg.  

- Det finns mycket synpunkter och frågor kring detta. Kan det vara intressant 

att träffas innan projektledaren är på plats.  

- Är tanken att det blir Alvis man fortsätter med? 

- Det kan vi inte säga något om, men om de lämnar in anbud så finns 

möjligheten.  

 

Bilder bifogas  

 

• Gymnasie- och vuxenutbudsrapporten 

 

Årets Gymnasie- och vuxenutbildningsutbudsrapport består av hela 130 sidor. 

Gymnasieskolans material hämtas från GRs it-system. Vuxenutbildningens 

information kommer från de regionala systemen samt skickas in från 

kommunerna.  

 

Årets rapport var klar i februari och då var den riktigt efterlängtad. Det har varit 

många, bland annat branschvisa kompetensråd som velat ha dragningar kring 

rapporten. Den har även kommenterats i Planerings- och 

dimensioneringsutredningen.  
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Under 2020 var antalet vuxenstuderande mycket högre än tidigare år. Antalet 

utbildningar som startat har också varit fler.  

 

Finns det önskemål om vad som ska vara med i rapporten? 

Maila då till: 

 

fredric.alvstrand@goteborgsregionen.se 

margaretha.allen@goteborgsregionen.se 

 

Här hittar ni rapporten 

 

Bilder bifogas.  

 

6. Ventilen 

 

• EducateIt – PUB-avtal, uppdatering 

Göteborg har tecknat PUB-avtal med EducateIt, som genom det tar ansvar för alla 

tester som görs och med det är Göteborg trygga med att allt går rätt till. I och med 

de lagar som gäller kring servrar som ligger utanför EU är det viktigt att allt går 

rätt till.  

Det har diskuterats om möjligheten att genomföra tester via Zoom eller Teams 

men även detta blir problematiskt i och med att de ligger på servrar utanför EU.  

 

Avtalet skickas ut till övriga kommuner som ett underlag att utgå ifrån om man 

vill förnya sina avtal.  

 

• Gemensamt möte AME-Vux  

En påminnelse om mötet mellan AME-nätverket och Vuxenutbildningsnätverket 

den 9 juni. Fokus för mötet är jobbspår och DUA. 

 

Några av er kan komma att bli kontaktade kring en eventuell medverkan denna 

eftermiddag.  

 

En fortsatt diskussion kring regionala jobbspår tas upp på majmötet.  

 

Ur diskussion: 

- Ska vi skicka in våra tankar eller ska vi ta det på majmötet.  

- GR kan skicka ut några frågor som alla kan fundera på.  

- Är alltid intressant att ta del av hur det ser ut i kommunerna.  

 

 

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 

mailto:fredric.alvstrand@goteborgsregionen.se
mailto:margaretha.allen@goteborgsregionen.se
https://goteborgsregionen.se/download/18.7deea61217821e8b19c8e6cc/1615813821232/Rapport_gymnasialt_utbud_2020.pdf

