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Vuxenutbildningsnätverket 

Anteckningar 20211202 

 

Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Cynthia Runefjärd, ordförande, Kungsbacka 

Martin Nordström, vice ordförande, Öckerö 

Jamileh Mobaser, Göteborg 

Ulf Petersson, Göteborg 

Magnus Fagerström, Härryda 

Sofia Schubert, Kungälv 

Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 

Sofia Grebner, Mölndal 

Nomi Madolo, Partille 

Jane Cervell, Stenungsund 

Anna-Maria Olausson, Tjörn 

Marie Egerstad, Göteborgsregionen 

Linda Andersson, Göteborgsregionen 

Carl-Henrik Ronge, Mölndal 

Karin Ehrenborg, Mölndal 

Jenny Hostetter, Göteborgsregionen 

Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 

Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 

Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 

Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

DELTOG EJ 

Anders Hedman, Ale 

Stefan Hagebring, Alingsås 

Monika Nilsson, Lerum 

 

1. Extern gäst/gäster 

• Piloten Partille 

Rapport från piloten ”Barnskötare med stöd i svenska”.  

I januari 2020 enades Vuxenutbildningsnätverket att utifrån det förslag 

språkstödsgruppen tagit fram, godkänna en pilot inom Barnskötarutbildning, 

där fokus tydligare skiftas över på yrkesämnen som bärande och språket som 

stödjande för att främst utveckla elevens yrkeskompetens och ökad möjlighet 

till arbete.  

 

I början av utbildningen togs SFI och SVA helt bort men detta justerades 

något under utbildningens gång och de studerande gavs möjlighet att 

genomföra prövningar. 

 

22 av 24 elever har slutfört utbildningen och av dessa 22 har 18 idag arbete. 
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I de elevintervjuer som genomförts beskriver man med flera exempel att 

språkundervisningen varit mer effektiv än på reguljär sfi. 

 

Den 18 januari 2022 kommer en fördjupande diskussion/workshop att 

genomföras på GR för att se över hur man går vidare.  

För att få inspel till vad som är av intresse att ta upp vid detta tillfälle har ett 

antal frågeställningar ställts samman. Maila in i vilken ordning man önskar 

prioritera frågorna och/eller lägg önskemål om egna frågor att ta upp.   

 

Mail till linda.andersson@goteborgsregionen.se  

 

Informerades om den sammanställning kring Barnskötarutbildning 2018 – 

2021 som skickas med ut med anteckningarna.  

 

Bifogas bilder samt sammanställning  

 

2. Utbudsplanering, beslut/information 

• Januaristart, slutavstämning 

 

- Marie Egerstad informerade om att GR håller på att se över hur framtida 

redovisningar ska förbättras och förenklas för Vuxenutbildningsnätverket. 

Tanken är att renodla och redovisa, statistik, ekonomi, etc var för sig. 

För att fånga upp de önskemål som finns ute i kommunerna, kommer GR att 

genomföra en turné där man vid tillfälle medverkar vid något av 

kommunernas nodmöten.  

 

- Omgång 2201, även i denna omgång har två antagningsmöten genomförts. 

Här har bland annat informerats om utbud och tidplan för aprilstart och en 

djupdykning i ekonomi med fokus på statsbidragen har genomförts.  

 

Kalkylerad kostnad för omgång 2201 var 117 miljoner, totalkostnaden 

hamnade på 113,9 miljoner och detta omfattas fullt ut av statsbidrag.  

 

Totalt inkom 3 874 ansökningar varav 1 134 blev antagna.  

 

7 utbildningar startade inte i omgången.  

 

Ur diskussion 

- Hur ser söktrycket ut jämfört med tidigare år? Har hört att det har 

minskat med upp till 30% vilket är mycket.  

- Ja, det har minskat, men det finns inga siffror på det.  

 

Bilder bifogas.  
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• Aprilstart, kort avstämning 

Det har gjorts några justeringar i kommande aprilstart. 

- Restaurang lärling har utgått 

- Yrkesförare buss med språkstöd har utgått 

- Säljare e-handel här utökats i antal platser 

- Fastighetsskötare / tekniker har tillkommit när utbildningarna flyttats från 

januaristart till aprilstart  

 

Totalt 479 platser för omgång 2204. 

 

Bifogas bilder 

 

• Augustistart, planering 

Dags att börja planera för kommande augustistart. Utbudsplaneringsgruppen 

önskar inspel på utbildningar avseende omgång 2208, inför sitt kommande 

möte. När det gäller statsbidraget för 2022 har det inte inkommit någon 

information ännu. Detta kan självklart ge utslag på utbudet. Historiskt har 

man sett att specifikt lärlingsutbildningar har vi inte fått lika stor tilldelning 

av önskat statsbidrag för lärling som vi fått exempelvis för yrkesvux. 

 

Ur diskussion 

- När vill ni ha besked 

- Det kommer att gå ut en förfrågan via mail 

- Vad är orsaken kring lärling 

- Man har sedan tidigare sett ett minskat bidrag vad gäller lärling. Det 

innebär att det kan finnas en risk för samma även denna gång. Men detta 

är bara en flaggning utifrån ett historiskt perspektiv.  

3. Beslut 

• Urvalsregler 

I oktober kom Vuxenutbildningsnätverket överens om att utöka gruppen  

som arbetar med urvalsregler. I första hand såg man ett behov av fler rektorer 

med kunskap i frågan. Utifrån tidigare diskussioner och även beslut såg man 

att det fortsatt fanns två områden att arbeta vidare med. Prio B och Prio R. 

 

På de två möten som genomförts under november har man kommit  

fram till följande: 

 

 att urvalskategori B efter utredning ska ändras för de 

regiongemensamma yrkesutbildningarna med implementering till 

omgång 2208, augustistart,  

 att rätt till komvux efter utredning ska ges en gemensam definition för de 

regiongemensamma yrkesutbildningarna med implementering till 

omgång 2208, augustistart, samt 

 att nuvarande prioriteringskategorier används för omgång 2204, 

aprilstart.  



   

4 (8) 

Vuxenutbildningsnätverket 

Anteckningar 20211202 

 

 

En utvärdering, beslutad av Utbildningschefsnätverket som vill se en 

uppföljning av utfallet för de nya urvalsreglerna, samt en utredning av hur 

intyg kan användas för att visa ställningen arbetslös/riskerar att bli arbetslös 

ska genomföras av GR. Även konsekvenser av en gemensam skrivning för R-

prio kommer att utredas. 

 

Vuxenutbildningsnätverket tillägger att detta är ett väl underbyggt förslag  

från gruppen,  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna förslag enligt ovan.  

 

Ur diskussion; 

- Bra arbete, förstår att detta inte varit någon lätt uppgift. Men underlaget 

är väl genomarbetat och fungerar bra.  

- Den grundläggande utredningen från UC handlar om hur utfallet av A- 

och B-prio har påverkat antagningen. 

-Görs en utredning kring befintliga urvalsregler före en implementering av 

ny definition av B-prio.   

 

Bifogas bilder. 

  

4. Ekonomi, beslut/information 

 

• Hantering resultat 2021 

Prognosen för 2021 visar att Utbildning Vux inte kommer att ta alla medel i 

anspråk utifrån budgeterat. För detta behöver Vuxenutbildningsnätverket 

besluta om att föra med befintligt överskott för finansiering av projekt / 

aktiviteter knutna till ett fördjupat samarbete inom regionen.  

I utskickat missiv finns förslag på intressanta projekt / aktiviteter. En 

fördjupad diskussion kring fler kvalitetshöjande förslag kommer att lyftas på 

ett kommande nätverksmöte.  

Finansieringen av Utbildning Vux kommer till största delen av den så kallade 

5-kronan som nätverket tidigare beslutat om.  

 

Avseende marknadsföringssatsning, finns även här ett överskott att hantera.  

När det gäller marknadsföringskostnaderna är dessa sedan tidigare beslutade 

till 500 000 per startomgång.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna det förslag som lagts avseende överföring av medel, vilka 

inte nyttjats under 2021 avseende Utbildning Vux till 2022, med tillägget  
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att en fördjupad diskussion kring satsningar lyfts på ett kommande  

Vuxenutbildningsnätverk, samt 

 

att godkänna att medel som inte nyttjats under 2021 avseende 

marknadsföring, förs med till 2022.  

 

Ur diskussion 

- Hur finansieras GR Vux? 

- Nätverket har sedan tidigare beslutat om 5-kronan för att minska 

belastningen på den kommunala resursen 

- Med tanke på att det nu finns medel att nyttja, kanske det kan vara 

intressant med fler pilotvarianter. Bra med en utökad diskussion.  

- Mycket bra att detta tas upp för diskussion för att få fram viktiga 

aktiviteter att satsa på 

- Detta har diskuterats i noden och man önskar möjlighet att diskutera mer 

än det som finns med i själva missivet 

- Det finns utrymme för en utökad diskussion på kommande nätverksmöte,  

men för att hålla tider vad gäller bokslut behövs ett beslut kring befintliga 

medel. 

- När det gäller marknadsföring och dess ekonomi är det mycket bra om 

man kan satsa lite extra på det till kommande starter.  

 

• Hantering statsbidrag 2021 

I beslut från Skolverket avseende tilldelning av statsbidrag för gymnasial 

yrkesutbildning ingår krav om redovisning en gång per år. Det har sedan 

tidigare år visat att regionen inte nyttjat hela det tilldelade statsbidraget pga 

förändringar efter genomförd redovisning och då Skolverket inte har några 

krav på dessa medel, står dessa till regionens förfogande.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att statsbidrag som inte nyttjats under 2021 förs över till 2022 att bekosta 

utbildning och /eller utvecklingsprojekt kopplat till utbildning för 

medlemskommunernas invånare. 

 

• Resultat Pilotprojektet ”Barnskötare med stöd i svenska” 

Vuxenutbildningsnätverket beslutade 2020-01-22 om en budget på 2,2 

miljoner kronor för pilotutbildningen ”Barnskötare med språkstöd”. 

Vid projektets avslut 2021-10-22, hade inte alla avsatta medel tagits i anspråk 

varför GR föreslår att överskottet återförs till utvecklingspotten för att 

bekosta utbildning och / eller utvecklingsprojekt kopplat till utbildning för 

medlemskommunernas invånare. 
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Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att medel som inte nyttjats, i pilotutbildning ”Barnskötare med språkstöd”, 

förs tillbaka till utvecklingspotten att bekosta utbildning och/eller 

utvecklingsprojekt kopplat till utbildning för medlemskommunernas 

invånare. 

 

• Statsbidrag 2022 

Statsbidraget för 2022 hamnar totalt på 3,656 miljarder av vilket GR har sökt 

10,59% (drygt 387 miljoner). Beslut om tilldelning förväntas under december.  

Man har också aviserat om ytterligare 1,5 miljarder sökbart för utbildningar 

med språkstöd. Om Skolverket utgår från redan insänd ansökan eller om det 

kommer ytterligare ansökan för detta är inte klart ännu. 

 

Följande ingår i det statsbidrag som sökts för 2022 

 Lärlingsvux 

 Lärlingsvux kombination 

 Yrkesförare 

 Yrkesvux 

 Yrkesvux kombination 

 

Det har även gjorts en del förändringar i förordning 2016:937 (se bifogade 

bilder). 

 

Ur diskussion: 

- Det är mycket statsbidrag för kombinationsutbildningarna. Hur kommer 

det att påverka den kommunala resursen? 

- Som det ser ut kommer dessa utbildningar inte belasta den kommunala 

resursen alls.  

 

Bilder bifogas 

 

• Medfinansiering, information 

Med den information som kommunerna lämnat avseende medfinansiering, 

hamnar detta på 1 389 platser. Kravet för det statsbidrag som har sökts 

hamnar på 1 359 platser. Detta innebär att det fortsatt är viktigt att man i 

kommunerna genomför aviserat antal utbildningar/platser för att behovet av 

medfinansiering ska täckas  

 

Bilder bifogas 

 

• 33-kronan, läge och prognos 

Informerades om läget i den kommunala resursen. Det finns en önskan från 

kommunerna om att få uppföljningar/rapporteringar kring 33-kronan redan i 
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början på kommande år. Detta för möjligheter att planera hanteringen av 

dessa medel i god tid.  

 

Under 2022 kommer det att finnas möjligheter att göra satsningar på 

utbildningar och annat som kommer till gagn för regionens invånare.  

 

Ur diskussion: 

- I dimensioneringen av våra utbildningar kan man se vilket behov det finns 

av utbildning. Bra om vi snart kan komma igång med diskussioner kring 

satsningar.  

 

Bilder bifogas 

 

5. Information/diskussion 

  

• E-arkiv med koppling till Alvis 

Det finns ett tydligt behov av att effektivisera och digitalisera arkivering av 

elevhistorik, kursutbud och betygskataloger. Mölndal har kommit långt i 

arbetet med sin e-arkivering kopplat till Alvis och informerar om hur man 

gått tillväga i detta arbete.  

 

Bilder bifogas 

 

• 8 mars, fördjupat tema med Skolverket 

Efter Dialogkonferensen finns möjlighet för Vuxenutbildningsnätverket 

att tillsammans med Skolverket djupdyka i någon/några frågor nätverket 

ser som intressanta att diskutera. 

 

Förslag på intressanta frågor mailas till  

linda.andersson@goteborgsregionen.se 

 

6. Ventilen 

 

• Överintag och reservantagning 

Det finns en viss oro ute i kommunerna då det på vissa utbildningar tydligt 

visar på många avhopp. Frågan behöver tas upp för en grundligare diskussion 

på kommande möte. 

 

Frågor att reflektera över:  

 Hur kan man bredda utbildningar för att säkerställa att alla platser på 

utbildningarna blir tillsatta 

 Hur har man diskuterat fram befintligt överintag 

 Vad behövs för underlag för en fortsatt diskussion 

 

mailto:linda.andersson@goteborgsregionen.se
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Frågan tas upp på kommande möte. Om nätverket då kommer fram till att 

man önskar titta vidare på detta, finns möjlighet att lägga ett uppdrag hos 

GR.  

 

Ur diskussion: 

- Ett för stort överintag kan innebära en ekonomisk risk om för många blir 

antagna. Finns alltid en osäkerhet att inte förväntat antal hoppar av.  

- Ett gediget underlag behövs för en fortsatt diskussion 

- Självklart bekymmersamt att det är så mycket avbrott. Men det saknas 

tydlighet ut i verksamheterna att möjlighet till överintag finns.  

- Behövs en genomlysning på hur det ser ut i kommunerna.  

- Vänder konjunkturen får fler arbete och då finns risk för fler avhopp 

- I januaristart tittar vi extra på söktrycket och stämmer av med skolorna 

om det hade funnits behov av överintag.  

- Bra om det går att få en löpande uppföljning av detta.  

 

 

• Vuxenutbildningsnätverkets möte den 12 april 2022 

Aprilmötet i Vuxenutbildningsnätverkets ligger mitt i påskveckan.  

Finns det önskemål om att flytta detta möte eller går det eventuellt att 

genomföra digitalt.  

 

Nätverket enades om att genomföra detta möte digitalt.  

Det kom även upp önskemål om information i god tid hur man tänker kring 

genomförande av kommande möte under 2022.  

Frågan tas upp av arbetsutskottet på kommande möte.  

 

  

 

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 


