
Minnesanteckningar 

av Thomas Roos 

 

Vuxrektorsmöte 170310 Lidköping 

 

Närvarande: Johan S, Johan L, Anders, Fritiof, Ove, Erland, Bernt, Ann-Helen, Anita, Lisbet, 

Lina, Annelie, Josefin, Kristina, Per, Camilla, Sandra, Åsa, Anna, Thomas. 

 

Föregående minnesanteckningar godkänns. 

 

Avtalsförslag SO.  

Arbetsgruppen har reviderat och förtydligat innevarande avtal. Kvalitetsrapporten och 

deltagarutvärderingen ska ses över av kvalitetsgruppen som även arbetar med kvalitetsbilagan 

i vuxavtalet.  

Sfi-gruppen ska se över vilka som ska skriva under SO-avtalet i respektive kommun.   

 

Särvux.  

Annelie frågar om vi kan ta ett samlat grepp inom Vux Skaraborg för särvux när det gäller 

kvalitetsarbetet och fortbildning. Annelie har kontaktat Mona Sjöstedt på Skolverket 

angående vilket stöd Skolverket kan ge. Mötet godkänner Annelies förslag.  

 

Fritiof redogör för skolinspektionens kritik angående särvux i Skövde. Frågan om 

kvalitetsarbetet för särvux tas in i vårt ”vanliga” kvalitetsarbete inom Vux Skaraborg.  

 

Ansökan om statsbidrag 2017.  

Lärling (ingen medfinansiering) – 100 årsstudieplatser för komvux och 20 för särvux.   

Yrkesförare (ingen medfinansiering) – 20 platser för buss och 45 för lastbil.  

Yrkesvux (medfinansiering) – 621 årsstudieplatser (varav 310 för första halvåret). 

Fördelningen är 51 % på 1 100p och 49 % på 800p. 

Yrkesvux + Sfi (medfinansiering) – 63 årsstudieplatser (varav 31 för första halvåret). 

Fördelningen är 51 % på 1 100p och 49 % på 800p. 

 

Yrkesvux och yrkesbyrån (YB) 

Johan S och Bernt har varit ute och träffat politiska beslutsfattare samt tjänstemän i olika 

sammanhang i länet och presenterat regional yrkesvux med medfinansiering. Känslan är att 

både politiker och tjänstemän har tagit tag i frågan på ett seriöst sätt.       

 

Gruppdiskussioner om yrkesvux och yrkesbyrån inför 2018 utifrån kommunernas lokala 

diskussioner, följt av en diskussion i helgrupp. 

 

Mötet anser att vi klarar av 2017 utifrån tidigare beslut om 50/50 till YB respektive 

kommunerna. Däremot är det svårt att se vad 2018 innebär, viktigt att politiken i respektive 

kommun diskuterar frågan om medfinansiering.   

 

Till nästa YB-möte (31/3) ska arbetsgruppen ta fram hur många utbildningsplatser 

(1100p/800p) vi har inom Skaraborg 2017. Även se över hur många platser vi har egentligen 



som idag inte används. Utifrån det så vet vi hur mycket statsbidrag vi ska söka/använda inom 

YB.     

 

Ett förslag är att YB finns kvar oavsett beslutet inför 2018 men att uppdraget förändras till ett 

mer visionärt fokus och arbetar mot Yrkesbyrån 2.0.  

 

Viktigt att få igång utbildningsplatser i hela Skaraborg.  

 

Sandra tar med till skolchefsgruppen att de till respektive kommun tar med frågan om hur 

mycket respektive kommun vill/ska medfinansiera för att få del av statsbidragen 2018.  

 

RegioVux 

Johan L redogör för handlingsplanens tre punkter för RegioVux Skaraborg.  

 Validering och vägledning.  

 Stimulera en fast och strukturerad samverkan.  

 Smart Industri.    

På G … 

Dialog med IDC om Smart Industri 

Möte med Validering Väst 

Valideringsdelegationens delbetänkande 

Kartläggning av Af:s insatser gällande validering 

 

Styrdokument och årsplaner Skaraborgs kommunalförbund och Utbildning Skaraborg 

Sandra rapporterar kring arbetet i skolchefsgruppen. 

Sandra poängterar att vi ska se till att vuxenutbildningen har representation i alla relevanta 

nätverk. Samt att vi ser över hur rapporteringen av utvärderingar mm ska ske enligt 

årsplanerna. Se bilagor för årsplaner.  

 

Rätt till komvux 

Kompendium om regelverket, se bilaga.  

Johan S visar hur mycket som har gått ut genom det generella statsbidraget för 

vuxenutbildning till respektive kommun.  

 

Uppföljning 

Johan S poängterar att vi alla måste bli bättre på att göra sammanställningarna i respektive 

kommun. Det är inte lätt att göra en sammanställning för hela Skaraborg när underlaget 

brister.  

 

CSN 

Förslag att CSN har en informationspunkt kl. 8.30-9.00 vid nästa rektorsmöte samt en 

efterföljande diskussion med enbart Syv och administratörer.  

 

Länsstudiedagen 

Arbetsgruppen har haft ett första möte och diskuterade om, och i så fall hur, vi ska använda 

dagen. Gruppen vill ha in synpunkter.  

 



Ministermöte 

Johan S har blivit uppringd av Utbildningsdepartementet i samband med att Gymnasie- och 

kunskapslyftsminister, Anna Ekström, har för avsikt att besöka Skaraborg för ett 

”Rundabords-möte” angående den nya förordningen om Regionalt yrkesvux och projektet 

Regio Vux. Personer som ministern önskar deltar i samtalet: 

Politiker i regionens kommuner   

Yrkesverksamma praktiker från regionens kommuner  

Representant för den regionalt utvecklingsansvariga  

Representant från Arbetsförmedlingen 

Representanter för regionens näringsliv (2-3 personer).  

Mötet planeras enligt följande: 

Tid: Onsdag 5 april 10.00-12.00 

Plats: Skövde (plats meddelas senare) 

 

RegioVux referensgrupp utser representanter till ministerbesöket.   

 

Nästa möte är 19 maj i Falköping.           

 


