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1. Ekonomi, beslut/information 
• Statsbidrag  

Information om statsbidrag 2022-2024. 
Avseende statsbidrag 2022 kommer det att skickas tillbaka en del av de sökta 
medlen. Det finns flera anledningar till att allt inte har nyttjats, bland annat ser vi 
ett lägre söktryck vilket påverkar antalet platser på utbildningarna.   
 
GR ser över om det finns möjlighet att utnyttja mer av sökta medel 2022. 
Återkoppling på kommande möte 15 november 
 
Ur diskussion 
- Finns det något man kan göra för att undvika att behöva skicka tillbaka så 
mycket statsbidrag.  
- Självklart tittar vi på alla möjligheter som finns för att nyttja så mycket 
statsbidrag som möjligt.  
- Finns det utrymme i medfinansen om det skulle finnas möjlighet att få igång 
fler platser.  
- I medfinansen finns det utrymme.  
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När det gäller statsbidraget 2023 är tilldelningen för GR lägre än tidigare.  
I jämförelse med vad som nyttjats under 2022 stämmer det dock bra överens.   
Dock är överhänget för 2023 stort och kommer innebära att ungefär hälften av 
den tilldelning vi fått beslut på går hit.  
 
Under 2022-2023 går viss finansiering via EU, vilket innebär en något förändrad 
redovisning. Detta behöver kommunerna vara förberedda på. Det är viktigt att 
alla i undervisningslokalerna sätter upp material som visar att utbildningarna 
finansieras via EU. Skolverket har länkar till dokument som går att skriva ut. 
 
Ansökan för statsbidrag 2024 skulle, enligt tidigare information, genomföras 
under hösten 2022, men har blivit framskjuten till våren 2023.  
I gruppen som arbetar med statsbidragsansökan sitter, förutom GR, Göteborg 
med. Är det intressant att få med ytterligare representant från nätverket för 
kransen? 
 
Ur diskussion 
- Det här borde vara en fråga för noderna, då kan de återkoppla med namn 

till kommande möte.  
- Kanske man till och med kan låta noderna vara de som hanterar uppdraget 

istället för att utse ytterligare representant. 
 
Bilder bifogas 

 

2. Utbudsplanering, beslut/information 
• Avstämning augustistart  

Slutavstämning för augustistart redovisades.  
 
I augustistarten erbjöds 104 utbildningar varav 11 inte startade. 
5 723 ansökningar skickades in och 955 elever påbörjade sin utbildning.  
71 utbildningar lades ut på efteranmälan. 
 
Man ser tydligt att söktrycket totalt har minskat och allra tydligast är det inom 
barn-och fritid. Hantverk däremot har ett ökat söktryck.  
När det gäller antalet godkända sökande har dessa ökat jämfört med aprilstarten. 
Kan vara ett resultat av att fler är i kontakt med studie-och yrkesvägledare.  
 
Ur diskussion 
- Det här är ett bra verktyg för utbudsplaneringsgruppen att ha med i sitt arbete. 
 
Bilder bifogas  

 
• Januaristart, formellt beslut  
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Beslut kring januaristart har tagits via e-post. På mötet informerades om 
eventuella justeringar och beslut togs formellt. 
 
 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  
 att godkänna förslag till utbud enligt bifogad fil samt justeringar  
 redovisade på mötet.  

 
• Aprilstart, planering/information  

På Utbudsplaneringsgruppens möte den 2 november startar man upp arbetet inför 
aprilstart 2023. Om man har förslag eller önskemål om utbildningar skickas dessa 
in så snart som möjligt. Senast den 16 november behöver alla vuxmallar för 
aprilstart vara klara.  
 
Förslag eller önskemål mailas till  
fredric.alvstrand@goteborgsregionen.se 
 

• Validering  
Från 1 januari 2023 gäller nya regler för inledande kartläggning och 
validering inom komvux. Lagändringen kommer även att påverka de 
regionala utbildningarna  
 
15 november genomför Skolverket ett webinarie kring kartläggning och 
validering 
Webbinarium för att stödja och organisera kartläggning och validering - Skolverket 

Mer information kring de nya reglerna hittar man här: 
Nya regler om kartläggning och validering inom komvux - Skolverket 

Vad har nätverket för tankar kring detta? 
 

Ur diskussion 
- Ska det vara möjligt att bara söka en validering 
- Nej, däremot är det en skyldighet att kartlägga 
- Kanske inga direkta oklarheter kring utbildningarna, däremot hur 
det ska hanteras 
- I Göteborg ligger validering med i alla yrkesutbildningar plus att det finns 
utbildningar som ren validering. Tolkar vi kanske lagkravet på olika sätt 
- I de utbildningar de ingår, behöver den sökande då begära att få detta 
- Nej, det ingår.  
- Intressant att få ta del av utfallet av detta. Hur påverkar det 
exempelvis tiden för utbildningen om man kan validera en större del. 
- Ytterligare en arbetsuppgift inom yrkesutbildningarna 
- Visst påverkar det utbildningstiden, men är lite osäker på var vi är i 
uppföljningsfasen 
- De flesta uppskattar att genomföra en kartläggning, däremot är 
prövningsintyg inte så efterfrågat.  

mailto:fredric.alvstrand@goteborgsregionen.se
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/webbinarium-for-att-stodja-och-organisera-kartlaggning-och-validering
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar/nya-regler-om-kartlaggning-och-validering-inom-komvux#skvtableofcontent6713
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- Kan det vara av intresse att ta fram gemensamma 
kartläggningsfrågor inom GR. Hur påverkar det mindre 
utbildningsanordnare om utbildningstiden kortas.  
- Man behöver kanske tänka annorlunda, kortare utbildningstid 
innebär också snabbare möjlighet att komma ut i arbete 
- Hur kommer man att finansiera detta inom våra gemensamma 
utbildningar. Hamnar det på 33-kronan. 
- Hur ser efterfrågan ut 
- Ingen stor efterfrågan ännu men vi har beredskap för att det ska komma 
- Hur gör man med registreringen i Göteborg 
- Återkopplar gärna med svar på kommande möte 
- Kan det bli en redovisningsskyldighet i detta 
- Kanske kan man ta fram en nettolista över vad som är en ren 
validering och vad som kan tas med i utbudet 
- Inom hantverk, bygg och frisörutbildningar löser man detta på ett 
smidigt sätt. Däremot skulle det kanske behövas någon form av 
gemensam lösning när det gäller barn- och fritid och undersköterskor 

 
Frågor att fundera vidare på: 
• Kan man titta på någon form av förslag till ersättning för 
utbildningsanordnaren  
• Kan det finnas behov av ett lite längre möte bara kring validering för 
att reda i frågetecken 
 
På kommande möte återkopplar Göteborg om hur det ser ut på 
hemmaplan. Bra om övriga kommuner också tar med frågan hem. 

 
• Riktlinjer av statsbidrag för utbudsplanering   

Utbudsplaneringsgruppen har inför kommande planering funderingar över hur man 
ska tänka kring det minskade statsbidraget, vad gäller starterna april, augusti och 
oktober. Det finns ett förslag i den årsplanering som görs, men har det kanske skett 
förändringar ute i kommunerna som kan påverka.  
 
Nätverket önskar få en redovisning över hur man i utbudsplaneringsgruppen 
prioriterar de utbildningar som finns med i årsplaneringen. Man vill också ha ett 
förslag på både en plan B och en plan C till kommande möte. 

 
Ur diskussion 
- Förstår problematiken, men redan de kommande veckorna kan vara avgörande 
för hur nästa år kommer att se ut 
- Behovet av utbildningar är inga problem att ta fram, men däremot vilka 
branscher som kanske behöver begränsas 
- Här handlar det om att lägga fokus på att möta aktuellt behov 
- Vad kan man använda 33-kronan till i detta 
- Viktigt att följa upp vilka utbildningar som verkligen går igång.  
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- Vi ser en tydlig trend idag med svårighet att fylla befintliga platser. En låg 
arbetslöshet påverkar, något som kan komma att förändras under kommande år. 
Många av våra utbildningar vänder sig till yrkesväxlare och även här kanske man 
kommer att se en förändring till kommande år. Viktigt med uppföljning för att 
pricka rätt branscher där man fortsatt ser stort behov av personal.   
 

3. Information/diskussion  
• Kommunikatörsträffar  

Informerades från den kommunikatörsträff GR samordnat. Mötet föll väl ut och 
deltagarna har önskemål om en fortsättning.  I första steget fick arbetsutskottet 
frågan som nu önskar Vuxenutbildningsnätverket inspel kring hur man går vidare 
med ett eventuellt formaliserande av sådan grupp och vilket frågor som kan vara 
aktuella.   
 
Efter diskussion såg nätverket det som ett bra förslag att GR samordnar möjlighet 
för kommunerna till erfarenhetsutbyte kring kommunikation och marknadsföring.  

 Man efterfrågar också en uppföljning av den marknadsföring som genomförs och 
vad som eventuellt skulle kunna göras mer.  
 
Frågan går tillbaka till arbetsutskottet för hantering.  
 
Ur diskussion 
- Vad har gruppen själv för ingång i detta 
- Det var ett bra första möte i gruppen kring bland effektiv marknadsföring. Men 
bra om nätverket kan fundera på ett grunduppdrag 
- Det ser lite olika ut i kommunerna och det kan vara svårt att få loss fler resurser 
- Man kan ju börja med att de kommuner som kan komma gör så 
- Det är av stor vikt att vi får fler sökande till våra utbildningar, vad kan 
gruppen vara behjälplig med här 
- Ser inte att vår marknadsföring är problemet, däremot behövs en analys av 
varför våra utbildningar inte får sökande 
- Önskar dock mer information om hur vår marknadsföring faller ut 
- Mötet fokuserade inte på marknadsföringsinsatserna utan en möjlighet för 
erfarenhetsutbyte kommunikatörer emellan. När det gäller just 
marknadsföringen kommer den självklart att redovisas på ett av nätverkets 
kommande möte 
- Som liten kommun finns ingen specifik kommunikatör, men bra om det finns 
någon i kommunen som tar just denna typ av frågor vidare 
 

• Mottagandebeslut  
Informerades kring det uppdrag GR fick på aprilmötet, att titta vidare på en 
gemensam hantering avseende mottagandebeslut.  
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I det förslag som har tagits fram avses ett utskick där anledning beskrivs i 
respektive mottagandebeslut utifrån antagningsmanualens riktlinjer.  
Finns idag kommuner som gör på lite annat sätt.  
I förslaget finns 6 olika mottagandebeslut att välja på, två inom varje kategori: 
- Behörig 
- Ej behörig 
- Kommunavslag 
 
Alla beslut ska enligt kommunallagen fattas av nämnd eller på delegation.  
Då GR inte har delegation för att hantera mottagandebeslut är det kommunen som 
hanterar diarieföring, gallring etc.  
 
Utifrån lagt förslag finns det möjlighet att implementera ordningen i aprilstart – 
23, men då behöver nätverket fatta beslut senast på decembermötet.  
På nätverkets möte i november kommer punkten upp för diskussion och möjlighet 
att reda i de frågetecken som då dykt upp efter avstämning på hemmaplan. 
 
Bilder bifogas 
  

• Upphandling av elevhanteringssystem  
Uppdatering kring pågående upphandling av elevhanteringssystem. 
 
4 oktober gick upphandlingen vidare till de leverantörer som kvalificerats till 
omgång två. Detta efter att Utbildningschefsnätverket enats kring de bör- och 
skallkrav som referensgruppen definierat.  
Nästa steg blir utvärdering enligt framtagen modell. Slutbud kan lämnas fram till 
och med 15 januari 2023. Därefter förväntas avtalstecknande komma igång under 
vecka 6.  
 
Ur diskussion 
- Viktigt att GR bevakar detta, finns det ersättare som kan hoppa in 
- Hur lång implementeringstid pratar man om. 
- Driftstart är tänkt hösten -23 
- Avtalstecknande vecka 6, då behöver man se över delegation för ett så pass 
långt avtal. 
 
Bilder bifogas 

 
• Rapport från nätverkets arbetsgrupper  

Det har inkommit önskemål om en avrapportering av arbetsgrupper på 
nätverkets möte, där ordförande i varje grupp, tillika ledamot i 
nätverket informerar om vad som är på gång.  
Arbetsutskottet har efter diskussion landat i att det i första hand 
handlar om att få tidigare information om kommande beslut.  
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Diskuterades hur stor del noderna ska ta i dessa processer eller om det 
fortsatt är arbetsgrupper som ska gälla.  
 
Nätverket enades om att låta noderna titta vidare på ett framtida 
upplägg 

 
Ur diskussion 
- Vore bra att få information i god tid om kommande beslut, för att 
hinna förbereda på hemmaplan 
- Är det själva beslutet man avser eller processen i sig 
- I noderna har man ansvaret att föra sådan information vidare.  
- Skulle kanske vara bra med en kort inflygning på några minuter när 
något är på gång 
- En punkt med stående information varje gång blir nog svårt, men 
man skulle kunna tänka sig en punkt ”Inför beslut” 
- Är sällan något beslut som ”bara” dyker upp, utan de brukar föregås 
av en längre process i grupperna vilken borde ha stämts av på 
hemmaplan 
 

• Samverkansavtal  
Informerades om var man är i processen kring ett nytt samverkansavtal.  
Utbildningschefsnätverket (UC) beslutade på sitt möte den 22 
september att utse en styrgrupp med ansvaret att: 
- se över ett nytt samverkansavtal 
- göra en översyn av mandat för UC och Vuxenutbildningsnätverket 
- göra en översyn av principer och dimensioneringar inom 

yrkesutbildningar för vuxna i GR 
- hålla i dialog kring samverkan gällande batterifabrik och 

omställningsinsatser 
 
GR är sammankallande för denna nodsammansatta styrgrupp. Först när 
gruppen har hunnit ta del av uppdraget kring ett nytt samverkansavtal går det 
att titta på en tidsplan.  
 
Ur diskussion 
- Bra att ha med UC i detta arbete. Ger också vuxenutbildningen en 

tydligare plats även i det nätverket.  
- Hur går det med en ordförande 
- Även det kommer denna styrgrupp att titta på 
 
Bilder bifogas 

 
• Kombinationsutbildningar – anställningsbarhet   

Frågan kring anställningsbarhet efter en kombinationsutbildning lyftes tidigare på 
ett nätverksmöte. GR fick då uppdraget att titta på möjlig uppföljning/utredning 
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för att få mer statistik i frågan. Frågan är om en uppföljning enbart ska fokuseras 
på kombinationsutbildningar eller om det finns andra utbildningsformer att se 
över. För ytterligare uppföljningar tillkommer nya kostnader.   

  
 Nätverket enades efter diskussion om att frågan går till kvalitetsgruppen att titta 

vidare på. 
 
 Ur diskussion 
 - Är det enkät man tänker i detta 
 - Tror för att få bästa svar i detta behövs intervjuer. Bra att utgå från befintliga 

uppföljningsunderlag. Kan även vara intressant att följa upp yrkesutbildningar 
med lägre språkstöd  

 - Viktigt att man också ser över varför utbildningarna inte mynnar ut i jobb. I en 
lågkonjunktur kommer denna grupp att få det än svårare då det kommer att 
finnas andra grupper som hamnar före.  

4. Ventilen  
•  Förankra tidplan för IKE.  

En påminnelse till kommunerna så att man håller tidplanen för 
interkommunal ersättning 2023. Beslut ska vara GR tillhanda senast 
30 november.  
 

• Educateit 
Avtalet med Educateit löper snart ut. I befintligt avtal finns ingen 
möjlighet till fler förlängningsperioder. 
GR kan bistå med genomförande av ny upphandling.   

 
Vuxenutbildningsnätverket enades  
 att uppdra GR att genomföra en ny upphandling avseende språktester  
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