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1. Mötet öppnas 
Johan Strömberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
2. Föregående minnesanteckningar 

Datum och ort för föregående möte var den 19 Maj i Falköping. Flertalet punkter som 

berördes då kommer att beröras under dagens möte. Yrkesvux, regio vux, yrkesbyrån och SO 

kommer bla att återkomma under dagens möte. Vi kommer få mer information om 

studiestartstödet. I övrigt kan föregående minnesanteckningar läggas till handlingarna.  

 

3. Information om eventuella nyheter från kommunerna 

Presentation av nya medarbetare. Kort information från varje kommun.  

Falköping: Startat en ny språkförstärkt utbildning inom restaurang.  

Mariestad: Organisationsförändringar bland poster som ännu inte helt fastställt, fastställs 

under oktober.  

Lidköping: Organisationsförändringar – Ombyggnation för att utöka antal lokaler samt 

tillsättning av en ny rektor, Sofia Pettersson.  

Tidaholm: Inga nyheter.  

Skövde: Omorganiserar sina lokaler. Startat upp yrkesspår på SFI och har blivit inbjudna till 

tre konferenser – Mötesplats SFI (Malmö, Örebro och Stockholm) för att presentera det 

arbetet. Skövdes sektorschef går i pension vid årsskiftet.  

Skara: Ny rektor Sara Beche. Har flyttat och byggt upp nya lokaler. Startat utbildningen 

”Elvux” sedan hösten och planerar för ett eventuellt intag i januari. Utökat språkförstärkt VO.  

Hjo: Inga nyheter.  

Karlsborg: Inga nyheter.  

Tibro: Startat yrkesvux med fyra inriktningar. Eftersom detta är ett helt nytt koncept ökar 

organisationsbehovet och ett problem som har uppstått är ett stort antal avhopp.   



Tibro har även startat ett resurscenter för SFI eftersom det visade sig finnas ett stort behov. 

Tibro får även en ny verksamhetschef, VUX ska hamna under samma paraply som AME.  

Töreboda: Upplever stort tryck vad gäller SFI och Gruv.  

 

3. RegioVux-projektet  

Johan Lindell informerar om Regio-Vux projektet. En aktiv arbetsgrupp behandlar den 

framtida yrkesbyrån: Hur ska samverkan se ut utifrån våra medel? Syfte med projektet är att 

kompetensförsörja och att öka antalet personer ut i arbetslivet. Projekt ”Yrkesbyrån 2020” 

skall kopplas till genomförandeplanen som Skaraborgs kommunalförbund har. Stor vikt läggs 

vid perspektivet ”hela Skaraborg”. Vuxenutbildningen skall ses som ett verktyg för tillväxt. 

Näringsliv arbetsmarknad och vuxenutbildning måste samverka. Ett förslag från 

arbetsgruppen kommer att lämnas till skolcheferna vilket vidare kommer att lyftas i politiken. 

 

Finansiering: Långsiktighet är centralt i frågan. Statsbidrag kan skifta och vi vet aldrig helt 

säkert hur stora medel vi har per år vilket kan hindra långsiktigheten. Vi måste bli mindre 

beroende av vilket statsbidrag vi kan söka (om statsbidraget kommer). Vi måste ha en 

finansiell grund. 

 

Samverkan: Vilken grad av samverkan ska arbeta för i Skaraborg? Det finns önskan om 

djupare samverkan jämfört med i dagsläget. Planering, antagning och utvecklingsarbete ska 

samverkas i högre grad. Ökad samverkan bidar till högre professionalitet, rättssäkerheten 

ökar, större kontinuitet, högre effektivitet. Risker som medför kan vara avhopp på grund av 

lokala behov samt risk att tappa lokalkännedomen. En balans mellan samverkan och 

kommunernas individuella behov bör finnas. 

 

Lokala risker: vissa kommuner får fler deltagare till utbildningar jämfört med andra, 

kommunens fråga, vad får medborgarna tillbaka? 

Det finns en risk att anställningsbehovet kanske inte tillfredsställs inom samma kommun som 

utbildningen hålls i.  

 

Beslut: Vi går vidare med denna inriktning/förslaget men bibehåller oss rätten att kunna 

genomföra vissa ändringar. 

 

Att utveckla fungerande väglednings- och valideringsverksamhet inom en region. 

Genomförande plan för 2020.  
Johan Lindell informerar om projektet kring en vägledning- och valideringsverksamhet. 

Syftet med detta projekt är att kvalitetssäkra validering och förankring av stödstrukturen. 

”Valideringsbyrån” skulle innebära att olika sektorer har fasta roller och vet sina uppdrag vid 

validering. 

 

Rektorer i gruppen för ”valideringsbyrån” har presenterat en idéskiss över denna process, som 

utgår ifrån att använda våra befintliga resurser. Organisationen kommer se ut enligt följande: 

1. Styrgrupp. 2. Arbetsgrupp (lärlingssamordnare, handläggare AF, SYV, rektor). De 

människor som kan vara aktuella för validering ska genomgå översiktlig kartläggning, 

fördjupad kartläggning, identifiering av kunskaper och kompetenser, kompetensbevis, betyg, 

certifikat därefter granskas personens anställningsbarhet. Det kommer att finnas 

kompletterande utbildningar (AF utbildning, AF snabbspår, KV Yrkesvux, KV Lärling, KV 

VO Utb.). Förslaget kan ses som ett verktyg för dem som i olika projekt arbetar med 

Validering – den är kvalitetssäkrad och lika för alla. Förslaget räknas med att komma igång i 

januari 2018.  



4. Rektorsgruppen inom särvux informerar 

Anneli och Brita har tagit fram ett förslag på innehåll och nätverksdagar angående 

digitalisering i särvux. Planen innefattar fyra träffar per läsår vilka infaller: den 9 oktober kl 

13.30 – 15.30 i Lidköping, den 27 november kl 13.30 – 15.30 i Tidaholm, den 26 februari kl 

13.30 – 15.30 i Skövde och den 23 april kl 13.30 – 15.30 i Falköping. 

Beslut: Tidsplanen godkänns. 

5. Årshjulet 

Johan Strömberg går igenom årshjulet för att skapa en överblicksbild.  Årshjulet granskas av 

presidiet som ser till att alla delar följs, de har ännu inte funnit några större förändringar eller 

problem.  

 

6. Arbetsgrupper 

Det har tillkommit en helt ny arbetsgrupp, referensgrupper. Flera förändringar bland 

gruppdeltagare har skett, detta korrigeras och mailas sedan ut till samtliga berörda. 

 

7. Nätverksträffar hösten 2017 

Schema för nätverksträffar granskas och uppdateras för respektive områden. 

 

8. Besök från SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Gun Nilsson och Marie Viksell vilka representerar Västra Götaland för SPSM besöker mötet 

för att informera om sin verksamhet och talar om vikten av samverkan mellan dem och 

skolorna. SPSM önskar finna de individuella utmaningarna som respektive kommun ställts 

inför för att kunna stödja respektive kommun. Representanterna utgår från sin hemsida 

www.spsm.se som de hänvisar såväl skolledning till de studerande eleverna till. 

Representanterna presenterar sina hjälpmedel och verktyg som bidrar till att de kan erbjuda 

hjälp och stöttning. De erhåller hjälpmedel och verktyg som är specificerade mot vuxna 

elever. SMSP har flera olika stödmaterial som de erbjuder skolorna exempelvis temakvällar, 

kurser och konferenser inom olika områden.  

 

9. Från skolchefsgruppen 

Sandra Lidberg informerar från skolchefgruppen. Senaste mötet var våren 17 och nästa möte 

sker i september -17. En stor diskussionspunkt var region VUX. Sandra påminner om att 

samtliga protokoll från dessa möten ska skickas in till utbildning@skaraborg.se.  

 

10. Avtal Samhällsorientering – ärendegången 

Johan Strömberg informerar om ärendegången för avtal samhällsorientering. Avtalsförslaget 

är godkänt av denna grupp samt av skolchefsgruppen. Vidare ska förslaget upp i styrelsen till 

kommunalförbundet som kan rekommendera kommunerna att godkänna och skriva under 

avtalet. Därefter ska detta beslutas i respektive nämnd i kommunerna.  

 

11. Kompetensforum Skaraborg  

Johan Strömberg är vux-nätverkets representant i Kompetensforum Skaraborgs styrgrupp. 

Fr.o.m. nu deltar han även i en strategisk grupp om kompetensförsörjning där samtliga 4 

delregioner i VG ingår. Johan kommer att agera som nätverkets förlängda arm. 

http://www.spsm.se/
mailto:utbildning@skaraborg.se


Beslut: Johan Strömberg kommer att delta i VG:s strategiska grupp för kompetensförsörjning. 

 

12. InVäst och processen med det projektet  

Processen har ej framskridit enligt planerna då en processledare i Lidköping tyvärr har avgått 

från uppdraget. Hur kan varje enskild kommun leda dessa processer på hemmaplan? Kan en 

person inom förbundet arbeta med projektet tillsammans med rektorer? Finns det någon annan 

resurs som har vana att driva i processer så är förslag önskvärt till Anneli.  

 

13. Regionala dialoger med Skolverket 

Föreslagna datum för dialogmötena gäller inte längre. 

De regionala dialogerna kommer att vara heldagar och hela vuxenutbildningens område 

kommer att ligga i fokus. Presidiet återkommer med information vid nästkommande möte.  

Skolverket kommer dessutom att inbjuda till mötesplatser under temat ”Regionalt yrkesvux”.  

Preliminära datum är: 

14 november i Göteborg  

27 November i Stockholm.  

 

 

14. Presidiet 2018/fyllnadsval 2017 

En deltagare har avgått från presidiet. Ska vi genomföra ett fyllnadsal år 2017? Eller ska det 

vänta tills presidiet väljs om?  

 

Beslut: Inget fyllnadsval 2017. Nytt presidie väljs vid nästa möte. En på ett år och två på två 

år. 

 

15. Digital kompetens 

Punkt från föregående möte. Berörs inte vid detta mötestillfälle. 

 

16. Studiestartsstöd 

En grupp har träffats för att definiera framförallt målgruppen för studiestartsstödet. Varje 

kommun tar fram egna riktlinjer för kring studiestartsstödet. Skövde presenterar sin modell. 

 

17. DUA  

Johan Strömberg informerar om DUA. För Norra och Östra: Det nya uppdraget för DUA har 

kommit igång och vissa organisationsförändringar har skett/sker. Positiva fördelar identifieras 

med DUA. 

 

18. Länsstudiedagen/Kristina m.fl. 

Planerar för gemensamma föreläsningar och genomförande av work-shops, gärna utifrån 

pedagogisk personals uppfattningar som är ute på skolorna och arbetar. Vid nästkommande 

möte kommer förslag på work-shops att redovisas. Punkten flyttas med till nästkommande 

möte.  

 

19. Upphandling distanskurser/Bernt 

Om vi ska gå in med en gemensam upphandling, finns det ett intresse? Bernt önskar få in 

intresse för gemensam upphandling. Denna punkt kommer ligga som beslutspunkt vid nästa 

möte. 



Beslut: Alla kommuner tar med sig sin ståndpunkt till nästa möte. 

 

20. Programmering 

Bernt och Fritiof informerar om programmering in i mattekurser. Den 18 oktober kommer 

mattelärare att erbjudas utbildning i programmering. Inbjudan kommer. 

 
 
21.Yrkesbyrån 

Totalpoängen på yrkesvux skall redovisas. 

Stat – yrkesvux – Språkstöd: Samtliga studieplaner per individ ska skickas i brevformat till 

Skövde. Information angående insamlingen kommer att mailas ut. 

Stat – Yrkesvux: 621 platser.  

Kommun – yrkesvux: 621 platser.  

Alla yrkesvuxpoäng ska rapporteras. Orienteringskurser samt andra utbildningar som hänger 

samman med yrkesvux ska också räknas med. Informationen skall vara inskickad senast den 6 

oktober. 

 

Yrkesbyrån har använt ca 70 % av medlet, därav föreslås fortsätta bevilja ansökningar fram 

till och med december 2018. Detta gäller även utbildningar utanför Skaraborgs gränser, dock 

ej vård- och omsorg. Det blir inte några fasta antagningsmöten med antagning utifrån 

matrispoäng. Antagningsdatum gäller eftersom det är löpande antagning. 

 

Beslut: Förslaget godkänns av samtliga på mötet. 

 

22. Omfördelning 2017 

Det finns 3 st olika statsbidrag att söka. Ska vi söka 20 st årsstudieplatser och ytterligare 10 st 

arbetsplatser eller bör vi söka fler?  

Yrkesbyrån hinner ha fler möte innan sista ansökningsdag för statsbidrag. Yrkesförare gäller 

endast för Tidaholm och Tibro. Efter nästa yrkesbyråmöte meddelas hur mkt vi ska söka och 

inom vilka områden.  

 

Beslut: Nya platser för lärling godkännes. Lisbet Sjödin meddelar Johan Strömberg om 

platser inom yrkesvux och yrkesvux med språkstöd. Johan S kontaktar Anders Liedholm om 

yrkesförarplatser (buss). 

 

23. Nästkommande möte 

Den 20 oktober i Tibro. 

 

24. Mötets avslutande 

Johan avslutar mötet, tackar för mötet. 

 

 

 

Johan Strömberg 

Ordförande 


