Protokoll ViS styrelsemöte 24-25 oktober 2017
Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12
Närvarande: Jonas Jonsson, Staffan Ström, Bengt Jönsson, John-John Ernstsson, Anna Falkström
Olsson, Christian Thomsen, Simon Dahlgren, Thomas Norgren (dag 2), Elisabeth Andreasson Från
16.45),
Adjungerade: Caroline Waldenström, Hans Melén

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen
2. Föregående protokoll och redovisning av beslut
Protokoll och beslut gicks igenom. Protokollet lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Utfallet hittills ligger väl gentemot budgeten i sin helhet. Diskuterades kostnaderna för
Almedalen i relation till budget.
Beslut: Jonas och Bengt går igenom kostnaderna för Almedalen i detalj och återrapporterar
till styrelsen vid nästa möte.
4. Verksamhet 2017
Vi behöver synliggöra arbetsgruppernas arbete och dokumentation.
Beslut: Anna skapar en yta i Google Drive och bjuder in styrelseledamöter samt
kommunikatör och redaktör som deltagare i gruppen.
Arbetsgrupperna rapporterade enligt följande.
Grupp regelverk 1
Arbetsgruppen har scannat av gymnasieutredningen och identifierat ett antal områden som
är relevanta för Vuxenutbildningen. Vi har därmed en beredskap att lyfta våra tankar när vi
träffar Anna Ekström och andra beslutsfattare. Arbetsgruppen kommer även att formulera
ett svar på remissen ”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram
och ett estetiskt ämne i alla nationella program”.
När det gäller möte med statsbidragsenheten på Skolverket så skjuts det på framtiden för att
erfarenheter från såväl ansöknings- som redovisningsförfarande ska kunna kommuniceras
med Skolverket.
Grupp regelverk 2
Redogjordes för gruppens punkter och bokat möte 30 januari med Anna E samt Mörtvik i
december. Thomas har kontakt med Marcello Marrone på Skolverket. Remiss om
Fjärrundervisning och upphandling besvarad.
Grupp Integration
Stort område som behöver förtydligas inom gruppen med fördelning av ansvar.
Kombinationsutbildningar t ex i Stockholm diskuterades. Fråga om studiestöd lyftes.
Grupp Kompetensförsörjning
Inget nytt att rapportera
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5. Mötesplatser
Skolledarforum uppföljning av planering
Klart och förberett. Elisabeth kontaktar Johan för detaljprogram på webben.
Inspel till dagen:
Skolverket
Lika förutsättningar för privata och offentliga anordnare
Statsbidragen 2018 - splittrat. Mycket olika förutsättningar i olika kommuner.
SKL
Upphandling
Enkät hur kommuner uppfattat regionalt yrkesvux och studiestartsstöd – vad ser man?
Vård och omsorgscollege? (bl a yrkespaket)
Mörtvik
Läget i utredningen
Tomas Persson
Förkunskapskrav och underliggande utbildning – hela program?
Rekryteringen av studerande
Erik Nilsson
Upphandlingsfrågan
Hur tänker man kring ökad satsning på Yrkesvux och kraven på kommunerna i
motprestation? Jmf minskade statliga kostnader på AF?
Sfi och rättighetslagstiftning innebär redan ökade kostnader för kommunerna.
Statsbidragen är stela i stuprör. Hur skulle de kunna spegla flexibiliteten inom
vuxenutbildningen? Kan man få pengar i en vuxpåse?
ViS representerar hela vuxenutbildningen, stora som små kommuner och hela landet. Hur
skapa likvärdig tillgång i landet?
Almedalen 2017 uppföljning av kostnader Se p 3
Almedalen 2018- uppföljning av planering samt konsultavtal
• Budget ska göras för Almedalen efter genomlysning av 2017 års kostnader
• Boende Lägenhetshotell bokas 7 rum
• Bekräftat samma lokal på biblioteket
• Obs monter o vepor i Linköping hos Anna
• Cyklar ska bokas av Micke
• Samlad vuxdag på tisdagen
• ViS ansvarar själv för arrangemanget. Inga seminariepass ska säljas.
• Konsulterna anlitas enligt tidigare beslut
• Överväg ytterligare möten t ex frukostmöte etc
ViS konferens 2018 uppföljning från gruppen
Klart med Nottingham 2 timmar samt pris.
Anna Ekström preliminärt ja men ger besked i januari.
Lokalen kollas i mitten av november.
Open space kontrakt Katharina o Elisabeth ska träffa konsult.
Verksamhetsbesöken
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Tema och namn diskuterades.
Politiken => vilka frågor Stuprören och pengapåsarna
Bildspel vux 50 år samt att Jonas knyter an i inledningen
Obs utrymme för Nätverken
Linköping – ev deltagande
Vilka projekt finns på Encell i Jönköping?
Flerspråkighet som tema; en ped utmaning, utbildning på andra språk än svenska
Ny avstämning vid nästa möte.
Arbetsnamn ”Nya behov i det livslånga lärandet. Vuxenutbildningen möter dagens
utmaningar” Gruppen får formulera namnet.
2 nov 15-16 arbetsgruppens nästa möte.

6. Informationsarbetet
Uppföljning av tidigare beslut.
Föregående möte Elisabeth och Staffan fick uppdrag kring kravspec till konsult.
Beslut: Arbetsgrupp: Hans, Caroline, Anna tar fram underlag för offertförfrågan. Tas upp
på nästa styrelsemöte 7-8 dec.
Professionell byrå – tips från styrelsemedlemmar.
Behov av ett nyhetsbrev. Caroline skriver.
Presentation av styrelsen i relation till arbetsgrupperna. Hans tar kontakt.

7. Omvärldsbevakning
Planering inför kommande möten med:
Anna Ekström 30/1
Upphandlingsfrågan
Vux flexibilitet och styrningen genom statsbidragen
Studiestartsstödet
AF -Vux – ansvarsfördelningen i integrationsuppdraget
Roger Mörtvik
Utifrån arbetsgruppens möte planeras möte in med styrelsen till våren.
Diskussion i styrelsen kring utredningens olika delar:
• Särvux. Grupper med stora behov behöver värnas samtidigt som gruppen som har möjlighet
att läsa i komvux med större stöd behöver tas hänsyn till. Idag finns de ibland i komvux
utan att tillräckligt stöd erbjuds. Problem med skillnad på att klara yrkesvux men inte vara
anställningsbar efter det. Tex Komhall och andra lösningar behöver fasas ihop. Behov av
kliniklärare i vården för att öka möjligheterna till APL.
• Krav för gymnasieexamen inom vux. Ej programstyrt i vux. Ta vara på tidigare utbildning
för kortare studiegångar.
• Prioriteringsregler. Behov av att se över prioriteringsregler om komvux ska möta hela sin
målgrupp, ej bara kortutbildade
• Förenklad betygsskala. Bör införas.
• Betygsrätt för upphandlad verksamhet. Ett rimligt krav men det räcker ev inte för att
garantera kvalitet.
Bjud in Roger till möten med ViS kontinuerligt för samtal.
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utreda om det ska vara ett villkor för överlämnande av uppgifter inom komvux och särvux på
entreprenad till en enskild utbildningsanordnare, att anordnaren har betygsrätt för
motsvarande utbildning, och

• Soledad Grafeuille Bokas i december med fokus på delbetänkandet. Elisabeth gör.
Lägesbeskrivning på andra punkter.
Se mail 27/9 till ViS om ny utredning upphandling. Elisabeth ringer och kollar läget
• Skolverket 10 november Thomas träffar Marcello se punkter i arbetsgruppen - Att verka för

likvärdiga förutsättningar för enskilda och offentliga utbildningsanordnare t ex
information och tillgång till bedömningsportalen.
Rapporter från styrelsens ledamöter
Stockholm, Vuxdag egenregin Mats Söderberg, Marcello Marrone och seminarier kring
olika frågor
Vuxmässa alla utbildningsanordnare med och presenterar sig.
Utmaningar med alla nyanlända - jobb och bostad
Malmö delvis samma utmaningar som i Stockholm.
Skellefteå Rekryterande utbildning i industriteknik i för nyanlända med statliga pengar som
stöd med teknikcollege
Nacka nya rekryteringsvägar direkt via utbildningsanordnarna t ex bussförare.
Ser en risk att unga nyanlända fastnar i introduktionsprogram på gy.
Söderhamn: Kartlagda nyanlända unga vägleds. Projekt med stöd av länsstyrelsen och
privat sektor privat lärling vid rekryteringsbehov. Företagen har förbundit sig att ta emot.
Beslut: ”Månadens goda exempel” bör läggas ut
Konstaterades att ”Trainee” kommer att upphöra enligt vad styrelsen kan förstå.
Lyftes paragrafen om bilaga till utdrag ut betygskatalogen inom yrkesvux (4 kap § 12 i
vuxförordningen) där det framgår vilket yrkesområde som den sammanhållna
yrkesutbildningen är avsedd för. Tas upp med Marcello Marrone.
8. Vård- och omsorgscollege
I grunden positivt med en organisation som kan verkar för likvärdighet och kvalitet i utbildning och
att utbildning blir gångbar i hela landet. Organisationen kan också stötta samverkan mellan
utbildningsanordnare och arbetsgivare.
Behov av diskussion om krav i relation till aktuella regelverk i vuxenutbildning, sänka trösklar jmf
krav på olika kurser och gymnasiearbete för diplom etc.
Frivillig samverkan men omöjligt att få APL-platser i vissa kommuner om man inte är medlem.
Lång väntetid vid ansökan om medlemskap.
Nationella och lokala krav och riktlinjer överensstämmer inte alltid.
Högt ställda krav riskerar att försvåra kompetensförsörjningen.
Nationella riktlinjer för validering jämfört med läroplanens krav på att utgå ifrån individens
förutsättningar och behov samt krav på att tillgängliggöra validering inom vuxenutbildningen.

Beslut: ViS; Jonas, bjuder in VOC till möte. Anna John-John och Jonas förbereder frågor.
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9. Övriga frågor
-

Internationellt nätverk
ViS har Provmedlemskap i Comité Européen de Coordination, CEC. Inbjudan till konferens i
Verona.
Beslut: Jonas och Thomas åker.
Beslut: Jonas tar kontakt för att diskutera med Kerstin Hagblom om samverkan samt eventuellt
ansvar för att göra ansökan för ViS för medlemmarnas nytta.

-

Mats Söderberg SKL slutar vilket ViS uppmärksammar

Nästa möte Clarion 7-8 december
10. Ordförande avslutade mötet

Jonas Jonsson Ordförande
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