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 Sekreterare – Kristina Ahlström  

  Föregående minnesanteckningar godkändes. 

 Överklaganden / Lisbet 

Det finns två beslut på ”gulingarna”. Tidigare har det stått att 

mottagande kommuns beslut kan överklagas. Men båda besluten kan 

överklagas så vi behöver se över våra blanketter. Det ska finnas 

överklagandetext på båda besluten.  



 Diskussion kring regionalt yrkesvux 

Johan och Bernt har fått en inbjudan den 27 jan till skol- och 

utbildningsgruppen. Hur ska vi ta ställning i denna fråga när det gäller 

den kommunala medfinansieringen? Utifrån de nationella platserna som 

finns har Johan räknat ut att det gäller 580 platser. Ungefär 550 platser 

skulle kunna gå till Skaraborg beroende på hur många platser som går till 

yrkesförare. Se underlag som Johan skickat med.  

Lisbet lyfter frågan med språkstödspengarna och att de ingår i summan. 

Tidigare har vi inte kunnat göra av med de pengarna.  

Falköping har fler platser än Lidköping och det beror på att Falköping har 

högre arbetslöshet. Johan berättar om den modell som GR och 

Boråsregionen har där det finns en kommunal medfinansiering sedan 

tidigare. Ett förslag att Skaraborg går in med 30: -/medborgare och Johan 

visar ett underlag som vi har fått ut. Det täcker halva delen. Ska 

yrkesbyrån ha 50 % eller mer? Ska vård och omsorg in i yrkesbyrån? 

På nästa vux- möte den 10/3 vet vi mer och kan ta beslut i frågan.  

Vi måste visa var platserna 2016 finns som genererar årsstudieplatser. Vi 

måste utifrån 2016 års siffror visa på hur det ser ut och visa kostnaderna.  

Skolverket har signalerat att det är många kommuner som drar ner på 

vuxenutbildningen och vill att kommunerna tar ökat ansvar för 

vuxenutbildningen genom finansiering. 

Vi behöver visa tillbaka till våra kommuner vad vinsten är och visa hur 

många som gått igenom våra yrkesutbildningar och har fått 

sysselsättning som bidrar till skattemedel i kommunerna.  

Vi löser 2017 men behöver ha en diskussion kring hur vi ska lösa 2018 

och framåt.  

Beslut: Skaraborg gemensamt klarar medfinansieringen i samverkan. 

Frågan kring 30: -/ medborgare kräver mer diskussion och vi tar med det 

till våra hemkommuner och lyfter frågan igen vid nästa möte. Det vi 

funderar kring är tre förslag som pengen ska gå till: till Komvux/kommun, 

till prep. YH eller till YB. 

 

 

 SFI/ So  

Information om InVäst. Sfi- gruppen har gjort en kartläggning och 

Annelie har skickat ett mail kring antal deltagare som hon behöver ha in 

idag.  



Statsbidrag ”Utveckla Sfi”. En påminnelse om att det är dags att söka 

statsbidrag för Sfi. Sista datum att söka är 31 januari.  

 

 

 Regio Vux 

Nulägesanalys- Johan har bifogat det utkastet. Johan S och Johan L är 

kallade till två möten i Stockholm under januari månad. Regio Vux har 

fått ett stort nationellt intresse och det är inte bara 

utbildningsdepartementet som är intresserade utan även 

näringslivsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. 

Utgångsläget är samverkansavtalet och beskrivning av 

kvalitetsuppföljning mm. Vi väntar på en precisering av det branschråd 

som finns. Johan Lindell är projektmedarbetare och anställd av 

Skolverket på max 50 %. Johan L berättar att mycket kommer att bygga 

på erfarenhetsutbyte mellan regionerna i projektet.  

Enligt Ansökan har genomförandefasen startat upp. 

Projektmedarbetare fas + styrgrupp Skaraborg består av Johan 

Strömberg, Katarina Karlehed och Marja- Lena Lampinen 

 Yrkesbyrån 

Det finns en grupp som arbetar med detta och har jobbat med frågan 

kring medfinansiering. I förordningen står det att medfinansieringen är 

årsstudieplatser. Det gruppen föreslår är (har överproducerat 2016) att 

2017, som kräver medfinansiering, kör på som 2016 för vi tror att vi 

kommer att överproducera. Vi måste ha ett strategiskt tänk kring vilka 

utbildningar vi har i de olika kommunerna och tänka kring vad vi kan 

erbjuda regionen för ett erbjuda så brett som möjligt. Efter den 15 

februari får vi svar på hur mycket pengar vi får.  

 Statsbidrag 2017 (ansökan) 

Vi vet inte än hur det ser ut och vi har bestämt sedan tidigare att vi söker 

allt gemensamt exklusive trainee. Det är ett nytt sätt att ansöka på. Man 

går in på Skolverkets sida (mina sidor). Det finns en särskild ansökan för 

lärling och en särskild för trainee. Hur mycket ska vi söka? Språkstödet är 

med.  

Förslag:  

Vi tar vår preliminära tilldelning och lägger på 100 % och söker inte i maj. 

Vi tar vår preliminära tilldelning och lägger på 50 % och söker mer i maj. 

När det gäller yrkesförarplatser behöver Anders, Ann-Helen och Johan ha 



en dialog när det närmar sig.  

Johan söker 100 % 

 

 

 Uppföljning 2016 

Uppföljning (elev- och organistaionsuppföljning) 

En påminnelse: Organsiationsuppföljningarna ska varje kommun skicka 

in. Elevuppföljningarna ska varje organisation skicka in. 

 Ungdomar – DUA, trainee, utbildningskontrakt 

Extratjänster. Johan ställer frågan om någon kommit igång med 

extratjänsterna. Karlsborg ska titta på detta nästa vecka.  

 Kvalitetsarbete, kommunenkät 

Johan har skickat ut kommunenkäten som skall skickas in till Irma. Den 

ska redovisas i denna grupp på nästa möte.  

 Årshjulet 

Uppdrag från förra mötet var att uppdatera årshjulet och det har 

justerats lite. Vuxdagen är att inom parantes och gruppen som arbetar 

med Vuxdagen har inte hunnit träffas än. Ett tillägg är avtal 

samhällsorientering. Vi ska ta upp årshjulet på varje möte och uppdatera 

den.    

 Mentorer- uppdatering 

Vi har många nya i gruppen och därför har vi tillsatt några som verkar 

som mentorer. Annelie är mentor till Kristina. Lisbet är mentor till Lina. 

Camilla är mentor till Åsa. Anna är mentor till Josefin. Några har träffats.  

 Aktuellt från kommunerna 

Laget runt 

Ann- Helen: Antalet elever på har ökat och vi jobbar mycket med hur vi 

kan rigga yrkesutbildningar till hösten.  

Kristina: Har satt igång ett utvecklingsarbete utifrån stödmaterialet som 

Skolverket gett ut. 

Lisbet: Jobbar med språkstöd 

Fritiof: Jobbar mycket med det grundläggande 

Anders: Informera politiken om vår verksamhet. Lokalerna är omoderna 

och vi jobbar på att digitalisera.   

Camilla: Har flyttat Komvux delen till Sfi. Jobbar mycket med det 

grundläggande. 

Thomas: Lokalerna – spränger väggarna. Ska få en rektor till. Vi väntar på 



Yrkeshögskolabeslutet.  

Bernt: Vi har många nya elever och inom februari så är vi igång med suv- 

lärlingar i vård och omsorg 

Anna: Sfi växer och vi skulle behöva nya lokaler. Vi har även 

språkintroduktion  

Maria: Jobbar med lokaler och behöver ha nya lokaler. 

Åsa: Sfi växer i Falköping och jobbar mycket med personal. Samverkan 

gentemot gymnasiet.  

Lina: En trend att färre söker regionalt vård och omsorg och vi byter 

ansökningsdatum. Vi tittar på ytterligare yrkesutbildningar. Vi väntar 

också på YH och vad det ger. Vi gjorde en rekryteringsfilm och la ut på 

Facebook och det var lyckat.  

Josefin: Jobbar med lokaler och får inte behålla en del lokaler. Jobbar 

med ekonomi 2018.  

Birgitta: Sfi har ett utvecklingsarbete. Digitalisering har rekryterat många 

lärare. Startat upp vård och omsorgsprogram men har inte haft det 

söktryck vi har haft tidigare. Detta är Birgittas sista möte här sedan 

kommer Per tillbaka.  

Johan: Har gjort om i ledningsorganisationen. Hanna B är administrativ 

chef samt tillsatt en chef för YH, Frida.  

 

 Övriga frågor 

Nästa möte är den 10/3 i Lidköping.  

CSN- Thomas bjuder in till nästa möte samt syvarna. Prel. 13.00. 

Rätten till Komvux - Thomas lyfter frågan om hur vi ska hantera detta. 

Om vi får ansökningar från andra kommuner kan vi informera 

hemkommunen. Förslag är att inom Skaraborg söker man via 

hemkommunen. Vi tar upp detta igen på nästa möte och läser på vad 

lagtext säger om detta. Fram tills vi tagit beslut går alla ansökningar via 

hemkommunerna.  

 

            Vid anteckningarna 

Kristina Ahlström 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


