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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Cynthia Runefjärd, ordförande, Kungsbacka 

Martin Nordström, vice ordförande, Öckerö 

Anders Hedman, Ale 

Stefan Hagebring, Alingsås 

Mia Strand Wessling, Göteborg 

Ulf Petersson, Göteborg 

Ingrid Källström, Härryda 

Carina Bergsman, Kungsbacka 

Sofia Schubert, Kungälv 

Monika Nilsson, Lerum 

Yvonne Jansson-Sandberg, Lilla Edet 

Sofia Grebner, Mölndal 

Nomi Madolo, Partille 

Jane Cervell, Stenungsund 

Anna-Maria Olausson, Tjörn 

Karin Sandwall, Stockholms Universitet 

Marie Egerstad, Göteborgsregionen 

Linda Andersson, Göteborgsregionen 

Anne-Li Drath, Göteborgsregionen 

Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen 

Lars Jerkeman, Göteborgsregionen 

Ulrika Krabbe, Göteborgsregionen 

 

1. Extern gäst/gäster 

• KLIVA-utredningen.  

Karin Sandwall informerade kring KLIVA-utredningens förslag.  

Fortsatt diskussion på ett kommande nätverksmöte. 

 

Bilder bifogas 

 

2. Utbudsplanering, beslut/information 

• Aprilstart – information 

En halvtidsavstämning inför aprilstart 2021.  

De 28 utbildningarna i starten fördelas enligt följande:  

• Yrkesvux 14 st 

• Yrkesvux med språkstöd 4 st 

• Lärlingsvux 7 st 

• Lärlingsvux med språkstöd 3 st 
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 Per den 12 februari har det inkommit 2 389 ansökningar. Söktrycket har varit 

 högre än någonsin tidigare på vissa utbildningar. Som exempel har målare – 

lärling 26 sökande per plats och ligger högst vad gäller söktryck, men flera 

utbildningar ligger på över 20 sökande per plats.  

 När det gäller fördelningen av ansökningar ser det ut som vid tidigare 

ansökningsomgångar.  

 

 Även inför omgång 2104 kommer man att genomföra 2 antagningsmöten.  

 

 Bilder bifogas  

 

• Augustistart 

- utbud 

Augustistarten 2021 blir en stor startomgång. Utbudet präglas av effekten av 

pandemin. Exempelvis ser man svårigheter inom hotellnäringen, däremot 

börjar det ljusna lite för restaurangbranschen. Inom bygg och industri ser 

man ett större behov av arbetskraft.  

Söktrycket till våra utbildningar har ökat markant inte minst inom den 

offentliga sektorn. 

Svårigheter med APL är också en av pandemins effekter, liksom möjligheter 

för anordnare att ta emot studerande i skolans lokaler.  

Utbudsplaneringsgruppen kommer att ha ett uppföljande möte kring utbudet 

i augustistart.  

 

     Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att godkänna presenterat förslag till utbud för augustistart 2021, samt 

 

att utbudsplaneringsgruppen återkopplar till Vuxenutbildningsnätverket  

om det blir ytterligare justeringar i utbudet.  

 

- urvalsregler/prio 

I propositionen 2019/20:105 ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning” 

fastslås att prioriteringsregeln inom komvux ändras till att de med störst 

behov av utbildning prioriteras. Nya regler ska tillämpas på utbildning som 

påbörjas efter 1 juli 2021.  

Antagningsarbetet för augustistart startar redan i april och Skolverket är inte 

klara med sina tolkningsanvisningar, så Urvalsgruppens förslag är att 

ansökningar i augustistart hanteras enligt nuvarande prioriteringsregler.  

 

    Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

   att prioritering av ansökningar till omgång 2108 hanteras enligt    

   nuvarande prioriteringsregler och nuvarande yrkesvuxförordning. 
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• Årstidplan 2022 

Utifrån det ramverk för en årstidplan vilken Vuxenutbildningsnätverket tog 

beslut om i juni 2020, har Tidplanegruppen tagit fram ett förslag för 

kursstarter 2022.  

 

    Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

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

augusti- och oktoberstart 2022 enligt förslag från Tidplanegruppen.  

 

Ur diskussion 

- Positiv respons från gruppens arbete ute i verksamheten 

 

Bilder bifogas 

3. Ekonomi, beslut/information 

 

• IKE-ersättning 2022 

Kort information från ekonomigruppens arbete. Inför kommande 

nätverksmöte kommer ett förslag på IKE-prislista att tas fram för nätverket 

att fatta beslut om. Uppdraget med att titta på en prislista avseende 

yrkesutbildningar i egenregi pågår och kommer att presenteras på ett 

kommande nätverksmöte.  

 

• Extra statsbidrag 2021 

Skolverket informerade den 10 februari 2021 att de godkänt ansökan på extra 

statsbidrag för 2021 som GR sökt. För Äldreomsorgslyftet, innebär det 100 

årsstudieplatser inom Yrkesvux och 30 årsstudieplatser inom Yrkesvux sfi. 

Överhänget räknas inte in här utan ligger utanför dessa platser. 150 

årsstudieplatser är vikta för omställningsutbildningar. 

 

På kommande Vuxenutbildningsnätverk redovisas statsbidraget för 2020.  

 

Ur diskussion: 

- Kommer vi att klara att göra utbildning för allt vi sökt.   

- Svårt att säga, men det är inte helt omöjligt.   

- Om kommunen inte kan klara alla platser inom äldreomsorgslyftet, finns 

det då möjlighet att upphandla detta hos annan kommun inom regionen och 

använda medel där.   

- Får se över hur det ser ut med fördelning. Inför redovisningen 2020 ville 

Skolverket ha in all medfinans, även de platser som vi inte fick statsbidrag 

för. Detta för en eventuell extra utbetalning.   

- Vi ser att det finna andra aktörer som direktupphandlar från våra 

leverantörer. Det kan påverka vår kapacitet. Ett problem som vi ser växer. 

Även om vi har avtal så ser vi att andra agerar.    
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• Äldreomsorgslyftet 

I och med den förändring av ersättning vad gäller utbildningsdelen inom 

äldreomsorgslyftet, behöver Vuxenutbildningsnätverket enas om en 

ekonomisk hantering.  

I den beslutshandling som tagits fram finns förslag både på ekonomisk 

hantering för studerande inom och utom GR samt fördelningsnyckel. 

  

Efter diskussion enades man i nätverket om att återremittera förslaget för 

ett förtydligande. För att inte tappa tid i ärendet kommer detta att  

behandlas via ett e-postmöte.  

 

• Förlängning utbildning/ar med anledning av Covid-19 

I den rådande situationen med pandemin har det visat sig att 

utbildningsanordnare har svårt att erbjuda APL, helt eller delvis. Man har 

även sett att det finns svårigheter med distansutbildning som en lösning för 

alla. Detta har gjort att det finns behov att förlänga vissa utbildningar för att 

ge de studerande möjlighet att slutföra sina utbildningar.  

 

    Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att förlängning av regional utbildning på grund av Covid-19 hanteras 

ekonomiskt på samma sätt som övriga kurser inom yrkesvux, 

 

att kurser som inte ingår i statsbidraget för yrkesvux finansieras genom 

hemkommunens 33-krona, samt  

 

att kurser ska registreras enligt GR:s ordinarie riktlinjer.  

 

4. Information/diskussion 

  

• Slutbetyg och gymnasieexamen 

Studie-och yrkesvägledare har aviserat en oro kring den skilda hanteringen 

när det gäller slutbetyg och gymnasieexamen i kommunerna. 

Frågan har tidigare varit uppe på nätverket. Problemet är att det inte finns 

någon reglering gällande själva utfärdandet av slutbetyg/gymnasieexamen. 

Har en elev uppnått kraven för en gymnasieexamen eller slutbetyg i en annan 

kommuns vuxenutbildning kan även den vuxenutbildningen utfärda detta till 

eleven. Vanligtvis är det den skola där eleven läst senast som utfärdar 

examensbeviset förutsatt att individen som sagt uppfyller kraven och denna 

skola känner till att eleven uppfyller kraven och att skolan har rätt att utfärda 

en examen. Det är dock inte specifikt reglerat vem som har störst skyldighet 

att utfärda det och huruvida det blir hemkommunen eller den skola där 

eleven läste senast som ska göra det. Här behöver kommunerna enas om en 

gemensam hantering. 
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Förslag är att låta antagningsgruppen få i uppdrag att se över frågan och 

återkoppla med förslag på hantering.   

 

    Vuxenutbildningsnätverket enades om  

 

att låta antagningsgruppen se över och ta fram en gemensam hantering 

avseende slutbetyg och gymnasieexamen.  

 

Ur diskussion: 

- Är tanken att man ska utgå från de skrivningar som redan finns från ex 

Skolverket.  

- Ja, gruppen kommer att få tillgång till alla de skrivelser som finns att tillgå.  

 

• Kvalitetsuppföljningsrapport 

Föredrogs den senaste Kvalitetsuppföljningen vilken genomförs av Origo 

Group. Man ser att utbildningarna fortsatt har effekt, det är många som 

kommer ut i arbete. Genom utbildning har de studerande fått bättre 

arbetsvillkor, uppskattning och bättre självförtroende. Många som utbildat 

sig rekommenderar också sin utbildning och då särskilt inom språkstöd.  

 

Man ser dock att under 2020 har pandemin gett en lite annorlunda bild än 

tidigare år. Trenden har brutits och var fjärde person söker arbete, högre 

andel går tillbaka till tidigare arbete och färre får bättre arbetsvillkor.  

 

I statistiken för i år finns bland annat nya bilder som visar på tidigare 

slutförda utbildningar och finansiering av utbildning 

 

Specifika siffror per kommun skickas ut efter mötet.  

 

Vid frågor kontakta lars.jerkeman@goteborgsregionen.se 

 

Bilder bifogas.  

 

• Nyckeltalsrapport 

Presenterades nyckeltal för de regiongemensamma vuxenutbildningar i GR 

med starter 2017, 2018 och 2019 som har avslutats. Då längden är lite olika 

på utbildningarna finns det utbildningar som inte hunnit avslutas vid 

rapportens upprättande. Detta kommer att påverka framtida 

sammanställningar.  

I statistiken presenteras antal elever som 

• sökt 

• blivit antagna 

• påbörjat 

• slutfört  



   

6 (6) 

Vuxenutbildningsnätverket 

Anteckningar 20210216 

 

 

 Vid frågor kontakta lars.jerkeman@goteborgsregionen.se 

 

Bilder bifogas 

5. Ventilen 

 

• GR kommer att vara remissinstans gällande betänkandet Samverkande 

krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 

svenska som andraspråk (KLIVA). GR lämnar synpunkter på betänkandets 

förslag ur ett regionalt perspektiv och berör därför inte de förslag som i 

huvudsak berör kommunernas uppdrag som skolhuvudmän. Kungsbacka och 

Göteborgs Stad är också utsedda som remissinstanser, men alla kommuner 

som vill får lämna in ett remissvar till Utbildningsdepartementet. 

 

Tid avsätts på ett kommande nätverksmöte för fortsatt diskussion kring 

remissvar och utredning.  

 

• Språkstöd – intervjuförfarande 

I och med augustistart 2020 införde GR efter Språkstödsgruppens 

rekommendation ett lägstanivåkrav/förkunskapskrav för yrkesutbildningar 

med språkstöd. Med det ser Språkstödsgruppen att intervjuförfarandet har 

spelat ut sin roll och föreslår därför en ny rutin.  

 

Språkstödsgruppen tar fram förslag som kommer att skickas ut för beslut via 

ett e-postmöte. 

 

 

 

Antecknat av: 

Linda Andersson 

Göteborgsregionen 

mailto:lars.jerkeman@goteborgsregionen.se

