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NÄRVARANDE 

Sofia Grebner, vice ordförande, Mölndal 
Anders Hedman, Ale 
Stefan Hagebring, Alingsås 
Jamileh Mobaser, Göteborg 
Amanda Waldem, Göteborg 
Magnus Fagerström, Härryda 
Frida Svärd, Kungsbacka 
Sofia Schubert, Kungälv 
Monika Nilsson, Lerum 
Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 
Nomi Madolo, Partille 
Jane Cervell, Stenungsund 
Anna-Maria Olausson, Tjörn 
Brita Malmcrona, Öckerö 
Marie Egerstad, Göteborgsregionen 
Linda Andersson, Göteborgsregionen 
Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 
Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 
Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 
 

1. Utbudsplanering, beslut/information 
• Januaristart 2023, formellt beslut 

Beslut enligt tidigare utskickat material har fattats via e-post. Dagens beslut 
är rent formellt. 
 
När det gäller statsbidraget för 2023 har inget besked lämnats ännu vilket 
innebär att det kan ske förändringar i fattat beslut. Bland annat kan andelen 
lärlingsutbildningar som beräknats starta i januari påverkas. 
Om godkänt statsbidrag innebär större justeringar, kommer 
Utbudsplaneringsgruppen ta fram ett nytt justerat beslut att hantera via  
e-post.  
 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  
 

att godkänna förslag till utbud enligt tidigare utsänt förslag.  

2. Ekonomi, beslut/information 
 

• Statsbidrag 2023 
Beslut om statsbidrag 2023 kommer i slutet av augusti enligt senaste besked. 
GR informerar Vuxenutbildningsnätverket via mail så snart beslut kommer. 
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3. Beslut 
  

• Riktlinjer kring antagning språkstödsutbildning 
Vuxenutbildningsnätverket enades om att inför omgång 2008, på 
rekommendation från språkstödsgruppen, införa ett 
lägstanivåkrav/förkunskapskrav för yrkesutbildningar med språkstöd.  
Detta innebar att den sökande behövde ett godkänt betyg i SFI-kurs eller 
motsvarande för att vara behörig.  
Efter uppföljning har man sett att förutsättningarna för genomförande av 
denna förändring skiljer sig mellan olika utbildningar och huvudmän.  
 
Språkstödsgruppen har utifrån denna information sett över hanteringen och 
föreslår att det blir upp till varje huvudman att besluta om 
lägstanivå/förkunskapskrav,  
 
Utifrån den följande diskussionen framkom att det fanns oklarheter för 
Göteborg i framlagt förslag och att förslaget behöver ta ett varv till inom 
organisationen.  
 
Vuxenutbildningsnätverket enades utifrån ovan om att låta tidigare beslut 
gällande lägstanivå/förkunskapskrav gälla även för omgång 2301. 
 
Vuxenutbildningsnätverket behöver även se över hanteringen av 
beslutsfattande. Det är nätverkets arbetsgrupper som ofta får uppdraget att 
arbeta fram förslag till beslut. Det innebär att representationen i 
arbetsgrupperna måste ha rätt kompetens/mandat.   
 
Ur diskussion 
- Detta är ingen ny fråga utan har varit upp ett flertal gånger på 

nätverket och vid workshopar.  
- Språkstödsgruppen har varit eniga i denna fråga, vilket gör det som 

kommer upp idag till ett frågetecken. 
- Viktigt att vi håller på beslutsgången och vilka grupperingar som fattar 

besluten. Detta verkar ha gått för fort fram och behöver ses över.  
- Förslaget är väl genomarbetat och har inte skyndats fram på något 

sätt. Men hade det framkommit reservationer mot förslaget hade det 
inte lagts fram idag.  

- Viktigt att vi respekterar varandras tid mer och ser över att man har 
rätt representationen i respektive grupp.  

4. Information/diskussion 
• Representanter till delregional samverkansgrupp mellan AF och 

kranskommuner 
På avdelning arbetsmarknad– och social välfärd inom GR finns en 
samverkansgrupp för kranskommuner och arbetsförmedling. 
Representationen i denna grupp består idag av 2 representanter vardera från 
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AME- och socialchefsnätverket. Det finns en önskan om att även få med 
representation från Vuxenutbildningsnätverket.  
Kommande möte är planerat till den 12 september.   
 
Efter diskussion enades man om att ta hem frågan till noderna för att välja ut 
två representanter. Förslag mailas sedan till 
marie.egerstad@goteborgsregionen.se 
 
Ur diskussion 
- Vilken typ av frågor är det man diskuterar 
- Bland annat har man haft upp jobbspår, samverkan med AF och 
samverkan kring målgrupper som ligger mellan kommunernas olika 
förvaltningar. Ett samverkansforum för kransen där Arbvux är inbjudna 
som adjungerade. 
 
• Nytt samverkansavtal 2024 

Ett nytt samverkansavtal, för de utbildningar GR arbetar gemensamt kring, 
ska vara klart för att kunna börja tillämpas 2024. Detta innebär att beslut 
kring ett nytt samverkansavtal behöver ske under 2023. För att hinna med 
tidplanen behöver nätverket snarast komma igång med arbetet, då det är 
flera grupperingar som ska fatta beslut om materialet innan det är helt klart.  
 
Vid arbetet med befintligt samverkansavtal utsågs en arbetsgrupp vilken hade 
till uppgift att se över och kommentera det förslag vilket GR tar fram. Är det 
aktuellt även denna gång? 
 
Förslag presenteras sedan för Vuxenutbildningsnätverket att fatta beslut om, 
innan det går vidare till Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen. 
 
Ur diskussion 
- Utgår man från befintligt avtal eller börjar man om helt från början.  
- Det är olika från gång till gång.  
- Bra att titta på hur det har fungerat ute i kommunerna. Många delar är 

bra, medan andra behöver utvecklas/tas bort. 
- Önskvärt är ett flexibelt avtal för att möjliggöra ett så anpassat 

arbetssätt som möjligt för kommunerna. Gärna inspel på förslag. 
- Komvux diskuteras mycket ute i kommunerna. Kan vara bra att ta del 

av vad övriga organisationer i hemkommunen har för inspel.  
- Dimensioneringsutredningen är en viktig del i detta arbete. Hur 

kommer den att påverka vad gäller större samverkansområden. 
- Tanken är att vi startar arbetet med detta under septemberkonferensen. 
- Går det att få ut något material inför konferensen. 
 
Bifogas underlag: Befintligt samverkansavtal samt sammanfattning i 
presentationsmaterial. 
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• Nyckeltalsrapport 

Rapport kring de regiongemensamma utbildningar vilka slutförts under 
2021. Totalt har man tittat på 354 utbildningar. De utbildningar (4 st) som 
ännu inte har slutförts kommer att tas med i kommande rapport.  
 
I rapporten finns specifik statistik per utbildning och kommun. 
 
Rapport bifogas 
 
• Upphandling av elevhanteringssystem, uppdatering 

Referensgruppen har utifrån den kravspecifikation som arbetats fram lämnat 
in en lista med 380 punkter för återkoppling. Av dessa punkter har några av 
de större rört informationssäkerhet, möjlighet till integrationer och att 
börkrav ska bli skallkrav.  
Ingen information har lämnats gällande vilka leverantörer som kommer att få 
svara på upphandlingen. 
Referensgruppen är inbjudna till demonstrationsdagar i oktober med 
potentiella leverantörer 
 
Den 23 augusti fick referensgruppen tillgång till kravspecifikation och 
upphandlingsunderlag.  
 
Måndag 29 augusti kommer den styrgrupp som arbvux satt samman att 
träffas för en fortsatt diskussion. För GR deltar Marie Egerstad. 
 
Ur diskussion: 
- Här saknas fortfarande den transparens man tidigare har lovat. 
- Tanken var att referensgruppen i tid skulle få ta del av materialet och 

hinna inkomma med svar. 
- En tidplan har länge efterfrågats, men det verkar inte finnas någon 

sådan. Bekymmersamt för samverkan när man undanhåller 
information. 

- Hur påverkar detta arbetet med ett nytt samverkansavtal? 
- Kommer man att fatta beslut redan nu på måndag? 
- I det underlag som man sedan tidigare tagit del av finns bland annat ett 

börkrav som går emot vår kommuns säkerhet.  
- Går det att få ta del av förfrågningsunderlaget.  
- Underlaget har skickats till representanterna i referensgruppen med 

instruktion hur det får delas 
- För att komma vidare behöver vi en tidplan för att hinna se över vad 

som är möjligt att godkänna eller inte.  
- Detta känns osäkert i sin helhet.  
  
Material bifogas 
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• Septemberkonferens 
Mail har skickats ut med information kring nätverkets konferens den 26-27 
september. För frågor kontakta linda.andersson@goteborgsregionen.se 

5. Ventilen 
• Kommunikatörsgruppen – fortsatt arbete 

Kommunikatörer från åtta kommuner + GR har träffats för att utbyta 
erfarenheter. Alla tyckte att detta var ett bra forum och har en fråga om 
möjlighet att fortsättningsvis träffas ett par gånger per termin. Hur ser 
Vuxenutbildningsnätverket på det?  
 
Gruppen går bra att utöka vid önskemål.  
 
Vuxenutbildningsnätverket enades om att uppdra till arbetsutskottet att titta 
vidare på frågan och fortsatt hantering på nätverkets oktobermöte.  
 
Underlag bifogas 
 
• Samverkansmöte kring långtidsarbetslösa. 

Den 18 november kommer AF att bjuda in till ett samverkansmöte kring 
långtidsarbetslösa. I den grupp som satts samman för att förbereda detta 
samverkansmöte representerar Lerum och Härryda GRs kommuner. Nästa 
möte i den gruppen hålls under vecka 35. Finns det önskemål om vad som 
ska tas upp, så spela in dessa till monika.nilsson@lerum.se eller 
magnus.fagerstrom@harryda.se 
 

 
Antecknat av: 
Linda Andersson 
Göteborgsregionen 
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