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Vuxenutbildningsnätverket 

Anteckningar 2022-04-12 

 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Cynthia Runefjärd, ordförande, Kungsbacka 

Martin Nordström, vice ordförande, Öckerö 

Anders Hedman, Ale 

Jamileh Mobaser, Göteborg 

Ulf Petersson, Göteborg 

Magnus Fagerström, Härryda 

Staffan Hallström, Kungsbacka 

Sofia Schubert, Kungälv 

Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 

Sofia Grebner, Mölndal 

Nomi Madolo, Partille 

Jane Cervell, Stenungsund 

Anna-Maria Olausson, Tjörn 

Arman Aslani Tabrizi, Göteborg 

Monica Lantz, Göteborg 

Isabella Enbågen, Göteborgsregjonen 

Marie Egerstad, Göteborgsregionen 

Linda Andersson, Göteborgsregionen 

Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 

Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 

Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 

 

DELTOG EJ 

Stefan Hagebring, Alingsås 

Monika Nilsson, Lerum 

Anna-Maria Olausson, Tjörn 

 

1. Extern gäst/gäster 

• Hantering av mottagandebevis 

Arbvux informerade kring sin hantering av mottagandebevis.  

Man har sett att detta hanteras väldigt olika både inom vår region och runt 

om i landet. Ett mottagandebevis ska alltid skickas ut, både när det gäller 

positiva och negativa beslut. Den sökande har rätt att få all information som 

finns vad gäller hantering av ett överklagande.  

Skulle en gemensam hantering vara av intresse för regionen? 

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

    

   att ge GR i uppdrag att titta på en gemensam hantering för  

   regionen avseende mottagandebevis.  
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Ur diskussion: 

- Vi gör utskick med tydlig hänvisning till överklagande. Men om detta 

hanteras olika inom GR vore det bra med en mall för likvärdig hantering. 

Däremot är vi kanske inte lika tydliga med våra beslut.  

-  Även ett kommunavslag går väl att överklaga? 

- Ja, det kan man och här handlar det om att hemkommunen godkänner 

eller inte godkänner IKE. Både hemkommun och anordnarkommun har 

ansvar för vad som ska skickas ut för information.  

- Antagningsbesked går väl inte att överklaga? 

- Är det platsbrist eller om man saknar rätt behörighet då kan man inte 

överklaga ett antagningsbesked.  

- I Göteborg skickar man ut sina beslut via Alvis med ett tillstånd påkopplat. 

När det handlar om så många ansökningar behöver man någon form av 

automatiserad hantering. Vad gäller GR-utbildningarna fungerar det inte 

på samma sätt. Men det kanske lite uppdaterad utveckling i Alvis avhjälpa.  

- Det går att använda tillstånd även i GR-Alvis men då måste man i 

regionen komma överens om vad där ska stå.  

- Skulle Göteborgs mall vara något att utgå ifrån i detta eller behöver 

Göteborg och GR titta mer på detta innan man bestämmer sig.  

 

Bilder bifogas. 

 

2. Utbudsplanering, beslut/information 

• Oktoberstart, information/planering 

Utbudsplaneringsgruppen kommer inom kort att starta upp arbetet inför 

oktoberstart 2022. I en första planering har man tittat på en start i samma 

storlek som förra året, cirka 300 platser.  

 

Finns det något att skicka med till utbudsplaneringsgruppen inför arbetet 

med oktoberstarten, maila  

fredric.alvstrand@goteborgsregionen.se 

 

• Augustistart – minskat söktryck 

Man ser att söktrycket minskar jämfört med tidigare starter. Detta gäller inte 

bara GR utan fler aktörer som exempelvis Arbetsförmedlingen. Det blir allt 

svårare att fylla alla sökbara platser.  

Vuxenutbildningsnätverket behöver fundera på hur man ska möta detta.  

Kan extra marknadsföring vara en väg och i så fall på vilket sätt.  

 

Ur diskussion: 

- I kompetensråden är man medveten om detta. Men man ser också att det 

fortfarande finns ett stort behov av personal i många branscher.  

Riktad marknadsföring har fungerat tidigare och skulle kunna vara en väg 

att gå.  

mailto:fredric.alvstrand@goteborgsregionen.se
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- Detta är verkligen ett problem. När fler aktörer konkurrerar om de 

sökande med likvärdiga utbildningar blir det svårt att fylla alla platser.  

- GR kommer att satsa mer på marknadsföring. Varje utbildning kommer 

att lyftas fram via olika medier. Det här är ett nationellt problem, alla 

storstadsregioner upplever detsamma. Alla vill vi få igång våra 

utbildningar och det är viktigt att man inte konkurrerar ut varandra.  

En fråga nätverket behöver diskutera vidare, men nu behöver vi hitta 

lösningar för aktuellt läge.  

- Som det är nu hamnar ett stort arbete på SYV, hur kan vi göra för att 

avlasta? Går det att få ut information via andra kanaler.  Finns det något 

fysiskt marknadsföringsmaterial som går att dela ut? 

- När det gäller lärlingsutbildningar såg vi att en direkt samverkan med 

arbetsgivarna gav resultat.  

- Om det med fysiskt material menas utbudslistor och annat relevant inför 

kommande starter som går att skriva ut, så ligger detta på GRVux.se under 

fliken ”SYV”.  

- Det kommer att genomföras en yrkesdag i kommunen, där vi har tagit 

fram två filmer som kommer att visas.  

- Viktigt att man ser över hur marknadsföringen fungerar på hemmaplan 

också.  

 

När det gäller marknadsföring tittar GR på fler vägar att nå ut. Vad gäller 

fysiskt material får man ser över vad som finns och vad som kan behövas.  

Det finns planer på en träff för gemensamt erfarenhetsbyte mellan 

kommunikatörer i kommunerna.  

 

3. Ekonomi, beslut/information 

• Statsbidrag 2021, rapport 

Sista dag för redovisningen var 15 februari. Beslutet från Skolverket kommer 

sedan i maj. För 2021 betalas 24,5% av tilldelat statsbidrag tillbaka.  

 

Medfinansieringskravet sänktes för 2021 till 42,86% för all Yrkesvux och 

Yrkesvux med språkstöd. För 2022 kommer detta att ändras till att enbart 

gälla Yrkesvux.  

 

Bilder bifogas.   

 

• Statsbidrag 2023 

Ansökan är öppen fram till 2 maj 2022 och arbetet pågår för fullt.  

Vecka 16 mailas information ut kring beräkningsgrunder. På 

Vuxenutbildningsnätverkets möte den 10 maj kommer mer information.  
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• IKE-ersättning 2023 

Ekonomigruppen har efter diskussion kommit fram till att man behåller de 

priser som gäller för 2022 att även gälla för 2023.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

 att föreslå Utbildningschefsnätverket föreslå Utbildningsgruppen föreslå 

 Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fastställa 

 priser för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i 

 Göteborgsregionen 2023 enligt följande: 

a. för grundläggande kurser föreslås 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 föreslås ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

c. för grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett enhetspris på 

36 kronor per poäng, 

d. för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås 

bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

e. för elever inom Komvux som särskild utbildning föreslås bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner, 

f. för utbildning i svenska för invandrare föreslås ersättning enligt följande: 

Studieväg 1 60 kronor per timme 

Studieväg 2 50 kronor per timme 

Studieväg 3 45 kronor per timme, samt 

 att ovanstående priser föreslås gälla under 2023, samt 

 att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

• Hantering överskjutande medel 

Ekonomigruppen har tagit fram förslag på hantering av de överskjutande 

medel som beslutades om på nätverkets möte i december 2021.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

 att överskjutande medel (statsbidrag) om 16 miljoner kronor betalas ut till 

medlemskommunerna. Fördelning mellan kommunerna föreslås vara 

befolkningsnyckeln per 2021-12-31,  

 



   

5 (7) 

Vuxenutbildningsnätverket 

Anteckningar 2022-04-12 

 

 att enligt diskussion på mötet vidare undersöka möjlighet med senarelagd 

utbetalning och utifrån det återkoppla snarast.  

 

• Prislista för språkstödsutbildningar 

Ekonomigruppen önskar få ett uppdrag av nätverket att se över statsbidragets 

hantering vad gäller språkstödsutbildningar och sedan återkoppla till 

nätverket med ett eventuellt nytt förslag.   

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

 att ge ekonomigruppen uppdraget att se över hur statsbidrag hanteras vad 

 gäller språkstödsutbildningar. 

4. Beslut 

• Urvalsregler  

Vuxenutbildningsnätverket har via e-post fattat beslut kring urvalsregler.  

På dagens möte fattas det formella beslutet.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

 att urvalskategorier för de regiongemensamma yrkesutbildningarna fastställs 

enligt utsänt förslag med implementering till omgång 2208.  

 

 att rätt till komvux ges en gemensam definition för de regiongemensamma 

yrkesutbildningarna enligt utsänt förslag med implementering till omgång 

2208. 

5. Information/diskussion  

• Gymnasie- och vuxenutbudsrapporten 

Information från den senaste gymnasie- och vuxenutbildningsrapporten. 

 

Gymnasialt utbud 2021 | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) 

 

Rapport bifogas.  

 

• SFI-pengsutredningen 

På regeringens uppdrag tillsattes en utredning, i samband med 

januariavtalet, för att se över ersättning kring SFI-utbildning.  

I uppdraget ingick att föreslå hur en ersättning till utbildningsanordnare  

inom sfi kan utformas baserad på uppnådda språkresultat.  

Syftet med ersättningen ska vara att stimulera och ge utbildningsanordnare  

stärkta incitament för större målupplevelse för elever. 

 

Ur diskussionen 

- När man prata ersättning, vad baseras den på? 

- Den är baserad på vad SFI-kostnaden är totalt per år i riket.  

https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/gymnasialtutbud2021.5.7e3cfaad17648194e47ce7ab.html
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- Var befinner man sig i uppdraget? 

- Rapport överlämnades till utbildningsdepartementet den 30 mars. Nu ska 

detta ses över innan det går vidare på remiss. Utbildningsministern visade 

stort intresse vad gäller progressionen. Med tanke på att det är valår är det 

svårt att säga hur och när detta kommer att vara klart. 

- Hur var gruppen sammansatt? Hade man samma tankar vid ingången 

eller spretade det? 

- Gruppen var väl sammansatt, experter från olika världar som möttes i 

dessa diskussioner.  

 

Bilder bifogas 

 

• Uppföljning utfall nya urvalsregler 

Informerades från den uppföljning, beställd av Utbildningschefsnätverket, 

avseende A-prio. Utöver det informerades om utfallet av övriga 

priokategorierna B-F. 

 

Januari -22 var första omgång med nya urvalsregler och man ser stora 

förändringar när man jämför januari -21 och 22. Flertalet sökande i januari -

22 hamnade i B-kategori, C-kategorin har minskat och istället har även dessa 

hamnat i B-kategori.  

Det är svårt att se en tydlig orsak här och utvärderingen fortsätter för att 

försöka hitta en grund. Tydligt är dock att B-kategorin behöver delas upp i 

flera delar för att klara alla sökande som hamnar här. Detta har redan 

genomförts utifrån förslaget från rektorsgruppen och B-kategorin är från och 

med augustistarten uppdelag i BC, BD, BE. 

Tanken i förordningsändringarna var att ge yrkesväxlarna mer möjlighet till 

studier, men med detta utfall fungerar inte det.  

 

Ur diskussion: 

- Var det något som förvånade när ni såg utvärderingen.  

- Väldigt många som hamnar i B-prio vilket innebär många sökande utan 

gymnasiebakgrund. 

 

Utbildningschefsnätverket beslutade hur A-prio skulle hanteras.  

 

Ur diskussion: 

- Hur går man vidare med det? 

- En återkoppling ska ske i Utbildningschefsnätverket den 20 maj. 

- Vore bra om Vuxenutbildningsnätverket får information om när underlag 

skickas ut till Utbildningschefsnätverket, så man har möjlighet att förbereda 

sig på eventuella frågor.  

 

När det gäller finansiering kring rätten till komvux är det viktigt att det 

hanteras rätt. Hemkommunen måste svara på inkomna kommunfrågor 
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löpande under antagningsprocessen. Det är inte säkert att den sökande vet 

om att hen ansöker inom ramen för rätt till komvux och framtagen rutin 

medger därför att ansökan kan prioriteras om. 

 

Ur diskussion: 

- Vore bra med en snabb hantering av detta. Som det är nu hanteras R-prio 

på olika sätt i våra kommuner. Om den sökande inte godkänns finns risken 

att åka in i kön igen och där hamna på annan finansiering.  

För att SYV ska klara detta behöver man tydlig hantering.  

- Det finns redan en tydlig hantering i detta, men vad fördelen är med att 

inte godkänna R-prio är inte helt klart.  

- Finns det fler aktörer som reagerat på detta? 

- Nej, utöver de kontakter vi haft tidigare i frågan har inget mer dykt upp. 

Problemet är att det inte finns ett sätt att tolka rätten till komvux, utan det 

är en komplex hantering. Det tolkas olika och det finns olika ingångssätt i 

prioriteringen.  

- Vore ändå bra att ha ett gemensamt tänk i ett regionalt samarbete.  

- Skulle det inte vara en bra idé rektorsgruppen får ett utökat uppdrag för 

att titta vidare på en gemensam definition av premisserna för rätt till 

komvux.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

 att rektorsgruppen tittar vidare på en definition av premisserna  

 för rätt till komvux. 

 

Bilder bifogas 

 

6. Ventilen 

• APL-platser, Praktikplatsen.se 

Göteborg har initierat ett önskemål om att få mer information kring 

hanteringen av praktikplatser.  

 

GR tittar vidare på underlag och information kring APL-platser och 

återkommer till nätverket.  

 

• Ulf Petersson, Göteborg informerade om att han avslutar sin tjänst och 

därmed även sitt uppdrag i Vuxenutbildningsnätverket.  

 

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 


