Protokoll styrelsemöte
Tid: 6 september 2016 kl 16.00 -7 september 2016 kl. 15:00
Plats: Nacka
Närvarande. Bengt Jönsson, Thomas Norgren, Christian Thomsen, Katharina Sjögren-Edström,
Staffan Ström, Jonas Johnsson, Christina Fahlgren- Lövheim, Monica Lundkvist, John-John
Ernstsson, Anna Falkström, Elisabeth Andreasson

1. Mötets öppnande
ordförande förklarade mötet öppnat
2. Föregående protokoll och redovisning av beslut
Två remissvar har lämnats av ViS
 Studiestartstödet
 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för
kunskapsbedömning
Beslut: Informationstjänster, Avtal tecknas med Caroline och Hans som har åtagit sig
arbetsuppgifterna 2016. Därefter ska uppdraget utvärderas inför ev förlängning. (arvode se
bilaga)
3. Mötestider
Beslut: Nästa möte 21/10 på Arlanda. Det blir ett endagsmöte kl 9.00 – 16.00
Elisabeth bokar konferenslokal Clarion
4. Ekonomi
Rapport från kassören gällande utfall 31/8 som preliminärt visar på att konferensen gick
ihop ekonomiskt. Positivt resultat gällande utställningen."
Intäkterna följer i stort sett budget och utgifter ligger under budget bl a pga att viss ny
verksamhet kom igång sent på året.
Diskuterades olika behov under året t ex resor för möten med olika företrädare, verksamhet
mellan styrelsemöten och nya nätverk t ex inom integration etc
Konstaterades att förändringar inom regering och departement skapar behov av
nätverksarbete för styrelsen.
Uppföljning av Konferensen 2016 – Katarina rapporterar 475 deltagare utöver styrelse och
medverkande budgeterades och 423 deltagare blev utfallet. Utställarna blev fler än
budgeterade. Konstaterades att samarbetsparter i arbetet med konferensen fungerat bra och
att erbjudandet till tidiga anmälare varit en framgångsrik form.
5. Verksamhet 2016
Diskussion och beslut utifrån arbetsgruppernas förslag på aktiviteter och gäster

1

Konstaterades vikten av att arbetsgrupperna kan ta kontaker och har styrelsen uppdrag att
göra det.
Gruppen Regelverk
Uppdrag:
1. Att belysa effekterna av ett splitrat regelverk och statsbidragssystem och verka för en mer
sammanhållen vuxenutbildning och en förändrad finansieringsmodell
Sammanställa och identifiera effekterna
Presentera detta för styrelsen och sedan träffa olika intressenter och lobba för en mer
sammanhållen vuxenutbildning
Remissvar gällande Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för
kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

2. Att bevaka hur den föreslagna rätten till behörighetsgivande komvux påverkar
vuxenutbildningen som helhet
Hur påverkar det volymmässigt i kommunerna. Blir det en undanträngningseffekt för
yrkesutbildning? Kan vi bena ut hur mycket pengar som egentligen är tänkta till komvux – och hur
mycket blir utfallet. Både det statliga och kommunala uppdraget. Ex tar sfi från vuxpengar? Hur
slår detta i stora resp små kommuner?
Kontakter med:
Utb departement:
Statssekreterare avvakta ny bjud in till styrelsen
Tjänsteman Christina Månberg
Utb.utskottet
Skolverket
Eva Nordlund
Simon Husberg

Gruppen Vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjning
Aktivitetsplan för
 Att lyfta fram vuxenutbildningens roll för arbetslivets kompetensförsörjning
 Att verka för att åtgärder vidtas för att säkerställa kompetensförsörjningen, och därmed kvaliteten,
inom vuxenutbildningen
Arbetsgrupp:
Monica Lundkvist, Staffan Ström, Thomas Norgren
Förslag på aktiviteter:
Samverkan af - vux
Bjud in statssekreteraren Irene Wennemo, arb markn, (ansvarar för frågor som rör arbetsrätt och
arbetsmiljö, internationella och arbetsmarknadspolitiska frågor samt Arbetsförmedlingen och övriga
myndigheter) till dialog med styrelsen om hur komvux och af kan samarbeta med kompetensförsörjning
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Arbetsgruppen träffar Cecilia Fahlberg, utredare - Utredningen om det statliga åtagandet för en väl
fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/regeringen-tillsatter-en-oversyn-avarbetsmarknadspolitikens-roll-och-granser-samt-arbetsformedlingens-uppdrag/
Samverkan näringsliv – kommun – regionala behov
Bjud in Mia Liljestrand, Svenskt Näringsliv, till dialog med styrelsen om näringslivets kompetensbehov
Vuxenutbildningen i kompetensplattformarna – arbetsgruppen träffar Karin Botås, Reg Lab för dialog hur
vuxenutbildningen ska bli synlig i kompetensplattformarna. Goda exempel?
Arrangera parallella seminarier på årskonferens 2017 där några kommuner + företag får presentera goda
exempel på kompetensförsörjning alternativt söka samverkan mellan VIS konferensen och SKL´s
arbetsmarknadsdagar
Arbetsgruppen har dialog med Skolverkets projekt Regiovux (Region Västra Götaland, Region Skåne,
Region Västerbotten och Lapplands kommunalförbund är inbjudna att delta)
Kompetensförsörjning av lärare inom vux
Skicka ut enkät med frågor om rekrytering – analysera – föra dialog (ang lärarlönelyftet)

Gruppen Upphandling
Aktivitetsplan
Att analysera och belysa konsekvenserna av nuvarande upphandlingssystem och verka för
förändring
Övergripande målsättning är att samla in erfarenheter och uppfattningar från våra
medlemmar/urval av medlemmar och sedan kommunicera den bild vi får tillsammans med en eller
flera slutsatser.
Steg 1: Arbetsgruppen tar fram förslag på frågor i enkät till medlemmar. Förslag på enkätfrågor
ska vara klar den sista september så att förslaget kan mejlas ut i enlighet med steg 2.
Steg 2: Frågorna stäms av med styrelsen via mail och beslut fattas antingen via mail eller vid
styrelsemötet i oktober. Enkäten ska ut senast 1 november.
Steg 3: Kommunicera. Vi gör en enklare rapport som vi sprider mot beslutsfattare och via media.
Att verka för likvärdiga förutsättningar för offentliga och enskilda utbildningsanordnare
1. Likvärdighet avseende statliga satsningar, men också avseende ”skyldigheter” gentemot staten
där det ofta är omotiverat lägre ”krav” på utb.anordnare
Steg 1: Identifiera skillnader mellan enskilda anordnare och kommunala. J-J gör förslag och
skickar ut till arbetsgruppen senast 30/9. Därefter gör arbetsgruppen ett gemensamt förslag som
ska vara klart senast till styrelsemötet i oktober.
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Steg 2: Medvetandegöra våra medlemmar. Artikel på hemsida som kommuniceras via twitter,
facebook, nyhetsbrev.
Steg 3: Vilka av skillnaderna ska vi prioritera? Beslut i styrelsen.
Steg 4: Arbetsgruppen tar kontakt med utb.departementet, bokar in möte och kommunicerar i
enlighet med styrelsens beslut.
2. Gymnaisearbetet
John-John tar på styrelsens uppdrag kontakt med Anders Jutell och försöker reda ut vad han menar
I sitt senaste svar, d v s varför det skulle krävas lagändring, vilket vi inte förstår. Nästa steg
bestäms utifrån vilket svar vi får från Anders.

Gruppen Integration
Aktivitetsplan utkast
1.

Att belysa effekterna för vuxenutbildningen av aktuell flyktingsituation - artiklar, fånga upp hur det
ser ut i landet .

2.

Att lyfta fram vuxenutbildningens roll i arbetet med integration och agera proaktivt gällande
nyanländas utbildning och etablering
Samverkan Af // Irene Wennebo,

Remissvar på PM Validering baserad på Elin Landells utredning 3/11 förslag till styrelsemötet
21/10,
Validering med mervärde
Region Vux exempel med tvåspråkiga yrkesbedömningar
Boka in träff med Ylva Johansson, om bl a förtydligande kring roller och uppdrag
Nätverk - SFI -pedagogiskt utvecklingsarbete,
Nedslag i verkligheten lyfta goda exempel.
Följa forskning

Catharina Bildt Grape har fått i uppdrag av Fores att samla en plattform/mötesplats för
integrationsfrågor som gruppen kommer att följa.
Beslut:
Styrelsen ställer sig bakom gruppernas förslag till aktivitetsplaner.
Respektive grupp bokar möte med utredaren Cecilia Fahlberg samt Irene Wennemo och med
kommande statssekreterare hos ny minister för vuxenutbildning.
Styrelsen som helhet bjuds in om detta ligger utanför ordinarie mötestid.
Respektive grupp ger input till redaktör och informatör.
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6. Mötesplatser
Reflektioner kring Almedalen 2016:
 Bättre utfall ekonomiskt än föregående år
 ViS-dagen hade intressanta seminarier
 Minglet fungerade väl med många gäster som vi vill ha kontakt med
 För kommande år kan vi arbeta även med frukost- och lunchmöten

Skolledarforum nov 2016
Diskuterades form, innehåll och prissättning
Långholmen har lokal för 40 personer samt 8 tillgängliga övernattningsrum.
Beslut:
Fastställdes datum 21-22 november
Öppet för ViS medlemmar, max 35st
Pris 2 800 kr exkl övernattningar
Plats Långholmen
Anna kollar fler möjligheter till övernattning
ViS-konferens 2017 3-4 april
Inriktningsbeslut tas vid nästa styrelsemöte.
Katarina ansvarar för samordning av konferensen.
Styrelsen ska:
 Lyssna av önskemål om ort och inför 2018
 Fundera på olika former i Linköping
 Jobba med idéfångst, internationell föreläsare kan vara möjligt pedagogikspår,
vuxenutbildningens roll i integrationsarbetet mm
Almedalen 2017
Beslut: Planering för deltagande och boka boende samt cyklar för 6 personer från ViS
Boka Länsstyrelsens trädgård för mingel
Boka samma seminarielokal
Deltagande i vux-dagen gäller organisation och myndigheter
Beslut tas 21/10 om ViS ska öppna för uba att delta, Diskussion kring ViS fyra fokusområden och
andra villkor.

Informationsarbetet
Jonas rapporterar från Caroline och Hans hur arbetet med de nya uppdragen går:
Carolinses ambition är minst ett twitter/ FB inslag per dag.
Styrelsen får meddela om eventuellt nyhetsbrev ska komma ut
Input till redaktören tex Almedalen bör komma ganska snabbt
Behov av att reflektera över vilka digitala platser vi har på FB fram till Skolledarforum
Hans rapporterar kring redaktörsuppdraget och tidplan kommande inslag.
7. Remisser
Beslut: Validering med mervärde. Ansvar för förslag till remissvar läggs på gruppen Integration
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8. Omvärldsbevakning

Kommundirektör Lena Dahlstedt höll en presentation av Nacka kommun och hur man arbetar i
kommunen Se utsänd presentation. Nacka har ca 100 000 invånare och 25% har utländsk
bakgrund. Man har en diversifierad företagsverksamhet. Få är anställda i kommunen och 50% av
välfärden bedrivs med privat utförare. Bra resultat i ungdomsskolan bland personer med utländsk
bakgrund.
Skolverket uppföljning
Simon Husberg och Eva Nordlund besökte styrelsen. Se även utsänt material.
Statsbidragets uppföljning inom yrkesvux. Uppdraget samma som 2009 bakgrund, sysselsättning före och
efter sam finansiering.
Komplettering kring bl a validering syv och SP och samverkan, yrkessvenska
Diskuterades: Gymnasiet och vux i relation till vård- och omsorgsollege
Möjligheter att anställa barnskötare i relation till faktiskt etablering efter utbildning
Lika bra resultat inom yrkesvux som inom YH när det gäller arbete efter utbildning
Läs mer om statistik på skolverket under regeringsuppdrag
Regionala dialoger – efterfrågades om enskilda uba kan bjudas in, vilket skolverket anser kan fungera.
Eventuellt behövs en signal om det
Behov av lärar/ syv konferens med Skolverket och ViS ev i samverkan diskuterades
Verktyget vad kan ingå i ett slutbetyg är positivt
Samarbetet skolverket och vux fungerar bra med kontaktpersoner etc
Från dialogerna lyftes:
Nya inslag i sfi
”Introduktionspedagog”
Motverka avbrott (Marcello har gjort en studie)
Systematiska kvalitetsarbetet
Förhållandet till kompentensplattformarna behöver utvecklas, ”Vux glöms men ska lösa allt”
Diskuterades:
Planeringstiden för kommunen efter det att medel beviljats
Framtidens yrkesvux
Gymnasieingenjör: Eventuellt omprövas kraven på tid och utbildningen kan öppnas för vuxna. Viktigt t ex
för nyanlända. Idag saknas elevunderlag om vuxna kommer till ändras detta.
Önskemål finns hos MYH om att få driva yrkesvux. Men inga kända planer finn.
Betygsdatabas behövs idag - 5 st polisanmälningar är aktuella för förfalskning. Vem ska drifta den?
Kommande statsbidragsuppföljning som tidigare men personligt mail och längre tid för att svara. Avser
kalenderåret16 ska göras i början av 2017.
Regionvux projekt 2017. Ett försök kommer och man väljer ut Skåne, Lappland och något i Västra
Götaland (4 mkr) Inom Industri
SKL- dagar. Bengt vidarebefordrar PP från mötet.

6

9. Övriga frågor
Inga anmälda frågor

10. Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.

Elisabeth Andreasson
Sekreterare

Jonas Jonsson
Ordförande tillika justerare
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