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1. Inriktning och volymer 2022 

   

Vuxenutbildningsnätverket informerades om den sammanställning som tagits fram 

utifrån svar som kommit in.  

 

För att ta oss vidare i processen kommer man utifrån dagens diskussion ta fram ett 

beslut för ett e-postmöte, detta för att klara tidplanen inför Utbildningschefsnätverkets 

junimöte.  

 

 

• Vilka utbildningsformer är prioriterade kommande år? 

 

Ur diskussion 

 Fokus på det som inte ingår idag. Störst intresse ser vi av 

omstartsutbildningar samt på utbildningar samhället ser behov av.  

Fortsatt förstärkning av utbildningar inom äldreomsorgen, ser tydligt 

behov av bättre stöd i svenska språket inom dessa utbildningar. 
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 När man tänker distansutbildningar är det både nationella och 

regionala yrkeskurser man avser då, eller avser det teoretiska kurser. 

Tanken här är att diskutera det som ska erbjudas inom GR, men man 

får inte heller glömma de utbildningar som genomförs på ”hemmaplan” 

och som är vår medfinansiering.  

 De yrkesutbildningar som idag fungerar på distans borde man kunna 

fortsätta med. Jobbspår skulle kunna vara en lösning för att få in ännu 

fler i studier.  

 I den utbildningspalett som ingår i GR-samverkan finns varken distans 

eller flex och det behöver man se över. Vi vet att distansutbildningar 

fungerar och definitivt är en fortsatt möjlighet.  

 Viktigt att man inte glömmer att även distansutbildningar har krav på 

APL. 

 

• Finns det nya typer av utbildningsformer som ska prioriteras 

• Hur ställer sig nätverket till fördelningen av antalet utbildningsplatser mellan 

olika branscher 

 

  Ur diskussion 

 Pratar gärna mer om själva utbildningarna, kanske inte bara fokus på 

bransch. Mer specifikt vilka behov som finns.  

 Det har kommit reaktioner på att GRs utbud inte helt möter det behov 

som finns.  

 En fråga är utifrån vilka kriterier nätverket ska fatta beslut om utbud. 

 Skulle gärna se en tillspetsning, könsperspektiv behöver vi sätta fokus 

på. Syns tydligt i den omvärldsbevakning som gjorts att antalet 

kvinnor i utbildningarna behöver prioriteras.  

Även när det gäller långtidsarbetslösa, unga vuxna och 

funktionshindrade behöver matchningen bli bättre för att få in dessa på 

arbetsmarknaden. Pandemin har visat på nya behov vilket kommer att 

påverka vår framtid.  

 Hur ser finansieringsmodellen ut för jobbspår? 

 Det kommer att diskuteras på mötet med AME-nätverket den 9 juni, 

men helt klart finns det svårigheter i detta.  

 Jobbspår blir en helt annan sak jämfört med yrkesvux, men helt klart 

intressant att titta vidare på.  

 
 

2. Urvalsregler 

 

Vuxenutbildningsnätverket informerades om den sammanställning som tagits fram 

utifrån svar som kommit in.  

 

Informerades även från den informationsträff Skolverket genomförde i frågan 

kring Urvalsregler.  
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Det finns fortsatt en stor osäkerhet i tolkningen av de nya urvalsreglerna. Det är 

inte bara inom GR man ser detta problem. Fyrbodals kommunalförbund har bjudit 

in GR tillsammans med flera andra kommuner till ett diskussionsmöte i ärendet. 

 

För att ta frågan vidare, kommer man utifrån dagens diskussion, att ta fram ett 

beslutsunderlag för ett e-postmöte där kommunerna senast den 1 juni ska 

inkomma med svar. 

På Vuxenutbildningsnätverkets kommande möte, 20210608, tas det formella 

beslutet. 

 

PRIO A – önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en 

upprättad individuell studieplan.  

 

• Finns det lagstöd för att bortse från ett långtgående mål i en upprättad 

studieplan? 

• Ska sökande med omfattande studieplan gå före sökande med stort behov av 

utbildning utifrån övriga prio, t.ex en sökande som saknar gymnasieexamen? 

• Hur förhåller vi oss till elever som gjort ett avbrott i sina studier och behöver 

gå från lokal till regional utbildning? 

• Hur länge gäller en studieplan om inte aktuell utbildning finns sökbar? 

 

Hur ser den gemensamma tolkningen av 

”Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad 

individuell studieplan ut”? 

 

• Alternativ 1: den individuella studieplanen gäller från början till slut och 

ansökningar till studier/utbildningar inom denna ger prio A 

• Alternativ 2: den individuella studieplanen delas upp i de  

studier/utbildningar som ingår i den och Prio A ges till de 

studier/utbildningar som man har påbörjat 

 

Ur diskussion 

 Alternativ 2 är hanterbar, annars finns risk att vi får in alla i Prio A 

 Tanken att kanske behöva återgå till gamla prioriteringar känns inte 

bra. Vi behöver komma framåt. Om det beslut man kommer fram till 

inte visar sig fungera fullt ut, får man helt enkelt se det längre fram. 

 Målsättningen är att få till ett komvux för kombination av olika 

utbildningar och komma bort från feltolkningar. Viktigt att observera 

att ordet studier är otydligt definierat i styrdokumenten. 

Risk att Prio A blir en stor grupp. 

 Här diskuteras att ISP ska upprättas i hemkommun, men vad blir då 

kommunens kontra GRs ansvar i detta om sökande antas till en GR 

utbildning. 
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 Ytterst ansvarar hemkommun för sina studerande. Kanske gör vi detta 

till ett större problem än det är, men självklart viktigt att det fungerar 

på samma sätt i alla kommuner.  

 Det vi diskuterar här gäller en gemensam tolkning av urvalsreglerna 

för de regiongemensamma yrkesutbildningarna. 

 SFI ligger ju under hemkommunen och det ansvaret har man även om 

den studerande går en GR utbildning. 

 Kan en lösning vara att bifoga ISP med ansökan. Frågan är hur stor 

del SFI kommer att vara. Med språkstödsutbildningarna kanske 

behovet av SFI minskar något. Inte många som börjar SFI och 

fortsätter hela vägen vilket kanske innebär att konkurrensen inte blir så 

stor som man befarar. 

 Att använda gamla principer är inte intressant.  

 För alternativ 1 handlar det om att säkra att alla får en likvärdig ISP 

som är knäckfrågan. Om det blir alternativ 2 som beslutet hamnar på, 

är det enklare att ändra till alternativ 1 om det visar sig inte fungera,  

istället för tvärtom.  

 Är man i alternativ 1 orolig för att SYV inte kommer att ha tid för att 

upprätta studieplaner. Det är Skolverkets rekommendationer man får 

utgå ifrån.  

 Ja, svårt att ta beslut där arbetsbelastningen för SYV kommer att bli 

ohållbar. Och som tidigare nämnts är det enklare att gå från alternativ 

2 till alternativ 1 om det visar sig att taget beslut inte fungerar.  

 Skulle det gå att se över undergrupper om alternativ 1 blir det aktuella 

beslutet.  

 Det är inte SYV-organisationen som ska ha betydelse i detta, men det 

finns en risk i alternativ 1. Känns inte heller helt rättssäkert för 

eleverna med alternativ 1. 

 Svårt att fatta beslut idag.  

 På nätverkets möte den 8 juni behöver vi fatta ett beslut. Så det finns tid 

kvar för ytterligare fördjupning.  

 Som tidigare har nämnts i diskussionen behöver inte det beslut man 

kommer fram till i detta vara det som ska gälla i framtiden. Det 

viktigaste är att vi kommer fram till en gemensam lösning för 

oktoberstart som sedan får utvärderas. 

 Hur kommer det att fungera med att uppdatera manualen i detta? 

 Inget kommer att göras förrän beslut har tagits och alla som är 

inblandade i det arbetet är informerade och inväntar beslut. 

 

• Beroende på hur en ISP är upprättad kan en person bli prioriterad på olika 

sätt. 

 

Ur diskussion 

 Saknar exempel på detta. I vuxenutbildningsförordningen står det 

tydligt vad en ISP ska innehålla.  
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PRIO C – är eller riskerar att bli arbetslös 

 

• Ska tillfälliga anställningar räknas som att man riskerar att bli arbetslös eller 

inte 
 

Nätverket hade inget att erinra utöver de svar som skickats in och enas om att 

tillfälliga anställningar kan räknas till Prio C.  
 

 

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 


