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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Cynthia Runefjärd, ordförande, Kungsbacka 

Martin Nordström, vice ordförande, Öckerö 

Anders Hedman, Ale 

Stefan Hagebring, Alingsås 

Jamileh Mobaser, Göteborg 

Ulf Petersson, Göteborg 

Magnus Fagerström, Härryda 

Staffan Hallström, Kungsbacka 

Sofia Schubert, Kungälv 

Monika Nilsson, Lerum 

Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 

Sofia Grebner, Mölndal 

Nomi Madolo, Partille 

Jane Cervell, Stenungsund 

Sandra Tedenby, Stenungsund 

Anna-Maria Olausson, Tjörn 

Marie Egerstad, Göteborgsregionen 

Linda Andersson, Göteborgsregionen 

Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 

Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 

Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

 

1. Extern gäst/gäster 

• Resurser för lärande 

Informerades kring läromedelsverksamheten på GR och vad 

vuxenutbildningen i kommunerna kan ta del av.  

 

Kontakta gärna johan.borven@goteborgsregionen.se om man har frågor.  

 

Ur diskussion 

- Vad har man för tankar kring vuxenutbildning och läromedel 

- Det här är en fråga vi arbetar kontinuerligt med för att möta det behov 

som finns. När det gäller digitala läromedel och licenshantering är det en 

utmaning, men efter sommaren hoppas vi på att det kommer att finnas en 

bra lösning kring detta. Även när det gäller fysiska läromedel ser vi över 

lösningar för hantering som passar vuxenutbildningen.  

 

Bilder bifogas 
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2. Utbudsplanering, beslut/information 

• Augustistart, formellt beslut  

- Utbudsjusteringar 

Ett e-postbeslut har tagits kring tidigare presenterat utbud för augustistart. 

På dagens möte tas ett formellt beslut på detta. Det har även inkommit några 

justeringar vilka nätverket behöver godkänna.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna förslag till utbud avseende augustistart 2022, enligt tidigare 

utsänd fil och e-postbeslut, samt 

att godkänna justeringar som inkommit  

 

• Årstidplan 2023 

Ett förslag på årstidplan för 2023 presenterades.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att ansökningsperioder och kursstarter för januari-, april-, augusti- och 

oktoberstart 2023 godtas enligt förslag från Tidplanegruppen.  

 

3. Ekonomi, beslut/information 

• IKE-ersättning för 2023 

Ekonomigruppen genom Monika Nilsson informerade om att det är dags att 

börja titta på IKE-frågan för 2023. Ekonomigruppen ser gärna att 

Vuxenutbildningsnätverket ger gruppen ett uppdrag att ta fram ett förslag för 

IKE-hantering 2023.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att ge ekonomigruppen i uppdrag att ta fram förslag för  

IKE-hantering 2023 till nätverkets möte i april.  

 

• Utökad diskussion kring framtida satsningar 

På nätverkets decembermöte 2021 togs beslut om att föra med sig 

överskjutande medel inom GRVux för framtida satsningar. Nätverket 

uppdrog åt GR att ta fram förslag på satsningar för en fortsatt diskussion på 

ett kommande möte.  

 

Utifrån det underlag GR presenterade på mötet diskuterade nätverket vidare 

kring hantering av överskjutande medel.  
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Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att GR återkommer med uppdaterad information kring användning av 

överskjutande medel inom GRvux,  

 

att uppdra åt ekonomigruppen att se över hur överskjutande statsbidrag kan 

fördelas, samt lämna förslag till beslut på Vuxenutbildningsnätverkets möte 

i april, samt 

 

att uppdra åt ekonomigruppen att se över behovet av en eventuell justering 

av administrativa kostnader i form av den sk 5-kronan.  

4. Beslutspunkter 

• Utökat uppdrag examensbevis/slutbetyg 

I det utökade uppdrag till antagningsgruppen ingick att ta fram en gemensam 

informationstext till kommunernas hemsidor samt att se över möjligheten att 

göra tillägg/förändringar i Alvis för att förbättra hanteringen vid utfärdande 

av slutbetyg och gymnasieexamensbevis. 

 

Ett förslag har tagits fram på en gemensam informationstext till 

kommunernas hemsidor, undantagsvis Kungsbacka som önskar ett tillägg i 

sin text.  

 

Uppdraget kring Alvis fortgår och där återkommer antagningsgruppen med 

förslag vid ett kommande nätverksmöte.  

 

Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna den formulering som antagningsgruppen föreslår och som 

avser gemensam information på samtliga kommuners hemsidor, samt  

 

att godkänna det tillägg Kungsbacka önskar få med i sin informationstext.  

 

5. Information/diskussion 

• Kvalitetsuppföljningsrapport 

Presenterades den effektstudie som tagits fram och sammanställts av Origo 

Groups. Studien efterfrågas av kommunerna då denna ofta ligger till grund 

för verksamhetsberättelser.  

 

Rapporten har skickats ut till kommunerna både i sin helhet och per 

kommun med aktuella siffror.  

 

Bilder bifogas 
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• Nyckeltalsrapport 

Presenterades den nyckeltalsrapport som två gånger om året tas fram kring 

de regiongemensamma yrkesutbildningarna. 

 

Finns det önskemål om ytterligare statistik i rapporten mailas 

lars.jerkeman@goteborgsregionen.se 

 

Bilder bifogas 

 

• Kurspaket barnskötare 

Ett gemensamt kurspaket kring barnskötare togs fram 2018. Nu kommer det 

ett nytt kurspaket på gymnasiet vilket också kommer att påverka 

vuxenutbildningen. Det nationella kurspaketet kommer att dröja men 

arbetsutskottet ser vikten att komma igång med arbetet och då förslagsvis i 

en arbetsgrupp.  

 

Den 6 april kommer en dialog kring regionalt kurspaket för barnskötare och 

förskoleassistent att genomföras. Inbjudan har mailats ut.  

 

• Hantering av mottagandebevis  

Göteborg har ett ärende med falska betyg där sökande inte blev antagen. 

Ärendet togs till jurist och där kom frågan kring mottagandebevis upp. Inget 

som gjorts och som Göteborg inte brukar göra, men enligt jurist är detta 

något som ska göras. Hur hanteras detta i övriga kommuner? 

 

I manualen finns det information om att detta ska skickas ut vid 

kommunavslag, dock inget GR kan göra då detta är en myndighetsutövning 

som varje kommun ansvarar för. 

 

Jurist från Göteborg skulle kunna komma till nätverket och informera mer 

om detta. Arbetsutskottet tar med sig detta och tittar på ett datum som skulle 

passa.  

 

Ur diskussion 

- Hade varit bra om det hade gått att få till en digital signering kring detta.  

- Mycket bra att få mer information. Tror att alla är medvetna men kanske 

inte riktigt vet gången i det.  

 

6. Ventilen  

• Utbildningsplikt. 

Fråga ställdes till nätverket om någon kommun kommit längre med hur 

hanteringen av utbildningsplikten ska genomföras. 

Frågan kommer att lyftas den 8 mars som en av fördjupningsfrågorna till 

Skolverket. 
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• Yrkesutbildningar AF 

Arbetsförmedlingen har ett stort utbud med utbildningar vilka är mer eller 

mindre identiska med de regiongemensamma yrkesutbildningarna. 

Utbudsplaneringsgruppen tittar på frågan och man försöker att synka de 

regiongemensamma utbildningarna med AF:s utbud. Problemet är att 

informationen om vilka utbildningar de har kommer sent.  

 

Ur diskussion 

- Det blir en konkurrens om de sökande när utbildningarna är så lika. Att 

sedan AF betalar de som studerar påverkar också.  

- Finns det någon strategi för hur detta kan hanteras.  

- Kan GR göra något i detta, tänker då politiskt.  

 

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 


