Protokoll ViS styrelsemöte 12-13 september 2017
Plats: Freys Hotell, Bryggargatan 12
Gäst: Lil Ljunggren Lönnberg, DUA
Närvarande: Monica Lundkvist, Katharina Sjögren Edström, Thomas Norgren, Jonas Jonsson,
Staffan Ström, Bengt Jönsson, John-John Ernstsson, Elisabeth Andreasson,
Adjungerade: Caroline Waldenström, Hans Melén, Anna Örnestad,

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen
2. Föregående protokoll och redovisning av beslut genomgicks och lades till
handlingarna.
Beslut i AU under sommaren:
En fråga från Bryssel om medverkan i internationellt nätverk. Ett provmedlemskap ett år
utan kostnad.
Lokaler i Almedalen 2018: Intresseanmälan inlämnad för Biblioteket samt Länsstyrelsens
trädgård
Skolledarforum 2017. Långholmen bokad 21-22 november. Konsulter kontaktade för
uppdraget.
3. Ekonomi
Slututfallet på ViS-konferensen 2017 är klart och utfallet följde i stort sett budget.
Utfallet för hela 2017 ser ut att följa budget.
Beslut: Elisabeth kontaktar Lotta i SiV,som får återkomma med uppgift om höstens
planering i relation till årets utfall – kostnad. AU får om det verkar rimligt fatta beslut om
justering.
Övriga nätverk ges samma möjlighet att inkomma till AU med behov av justering.
4. ViS informationsarbete
Diskussion och reflektioner kring informationsarbetet. Omvärldsbevakningen och
kontakten med styrelsen diskuterades. Diskuterades arbetsgruppernas rapportering. Besök
på hemsidan diskuterades samt eventuellt tätare medverkan i styrelsen från redaktörerna t
ex vid besök av gäster. Diskuterades förslag på nytt innehåll och gränssnittet på hemsidan.
Beslut: Staffan och Elisabeth tar fram förslag på konsult till kravspec-arbete till nästa
styrelsemöte.
Beslut: Hans och Caroline bjuds in till styrelsemöte alternativt görs avrapportering från
styrelsemöte via sekreterare till Hans och Caroline för att fånga det aktuella till våra
informationskanaler. Nätverken rapporterar också efter möten och aktiviteter.
5. Verksamhet 2017
Arbetsgrupperna – uppföljning av arbetsgruppernas planerade arbete gjordes.
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6. Mötesplatser
Almedalen: Planering 2018 bordlades till nästa möte
ViS konferens 2018 9-10 april Göteborg
Budget Tema, målgrupper och form uppföljning konsulttjänst
Diskuterades olika uppslag och syfte. Plenar-diskussioner. Open space-inslag
Arbetsgrupp: Staffan Anna John-John Elisabeth och Katharina Gruppen arbetar vidare med
planeringen och avstämningar görs vid styrelsemötena.
Avgifter diskuterades.
Beslut: Pris 3450 kr, inkl middag för medlem tidig anmälan + arbetsgruppen får i uppdrag
att jobba vidare med övriga pris.
Skolledarforum 21-22 november 2017. Innehåll Mörtvik och jurister kring upphandling
DUA Erik Nilsson. Skolverket Elisabeth tar kontakt med Micke och Johan.
Beslut: Elisabeth tar in kostnadsberäkning och AU fattar beslut om pris.
Konsult. Behovet är samma som 2017 för alla tre mötesplatserna
Beslut: Samma behov som tidigare. Vi anlitar Tretton2 och Pointed Jonas tar in offert och
AU fattar beslut om konsulttjänst.
7. Remisser
Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, SOU 2017:44
Elisabeth tar fram ett förslag på remissvar till styrelsen.
Remisspromemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram
Beslut: Grupp 1 tar fram remissvar
8. Omvärldsbevakning

Besök av Lil Ljunggren Lönnberg, DUA
Nytt uppdrag ta med nyanlända i samverkan för snabbare etablering på arbetsmarknaden
(36 månader)
Ta fram modeller för fördjupad samverkan besluta om statsbidrag mm
Andra aktörer t ex folkbildning kan ingå i överenskommelsen
Två grupper: över 20 år och 16-24 år som saknar fullföljt Gy.
Gemensamt ställningstagande AF och kommun
Överenskommelse om minst tre lokala spår varav minst ett för kortutbildade
Fristående skolor kan vara med i överenskommelsen
Aktuellt nu: 175 ansökningar av 290 kommuner har sökt för att utveckla samverkan
Webbinarier läggs ut i september
Kvartal 4 för arbetet med att hitta arbetssätt
Man använder befintliga system hos AF och kommuner för uppföljning
15-16 pilotkommuner börjar
Ytterligare 50 Mkr till DUA att dela ut i år. Obs jobba mot företagen, kontaktpunkter,
nyckelpersoner etc
Exempel Stockholm/ Botkyrka Matte på olika språk
Utbildningsplikten – hur ska det läggas upp
Extratjänster – anställer på det får 200% Tex anställa i en pool med prao och bygga på
med utbildning.
Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS
Box 5822
102 48 Stockholm

Telefon/E-post
0705 34 23 23
jonas.o.jonsson@malmo.se

Hemsida
www.visnet.se

Goda exempel, frågor och ideer – Vi ska höra av oss till DUA
Möjligt att arbeta tillsammans med utbildningsanordnare i samverkan.
Statsbidragsfrågor
Diskuterades stöd till kommunerna från regionala myndigheter och andra aktörer i
ansökningsarbetet. Exempel från Nacka och Malmö samt Lappland och Söderhamn.

SKL:s referensgrupp för vuxenutbildning
Jonas rapporterade från mötet.
Kristina Cunningham tar över efter Mats Söderberg 2018
Bokning av
kommande besök,

• Arbetsmarknadsutredningen bjuds in våren 18
• September - fråga Anna Ekström+ våra synpunkter Grupp 2 bjuder in okt el
december
• Ylva Johansson och Irene Wennemo Grupp 3 okt eller dec
• Roger Mörtvik - Grupp 2 ev till skolledarforum och uppföljning vt 18 samt informell
kontakt.
• Gy- utredningen Grupp 1 tittar på frågan och återkommer.
• Jonas tar kontakt med Kerstin Hagblom angående deras önskemål och behov
• Kontakt med skolverket grupp 1 inom gruppen.

Spaningar från styrelsen
Upphandlingar från AF Yrkes- och studieförberedande moduler, Starta eget och Service.
Ren prisupphandling.
LR och Lärarförbundet engagerar sig nu inom vux på sociala medier. Ökat tryck också
kring upphandlingar.
Nya upphandlingar planeras i Stockholm och Malmö och där diskuteras hur man ska
förhålla sig till eventuellt förändrade regleringar till följd av utredningen Entreprenad,
fjärrundervisning och distansundervisning.
9. Övriga frågor
CSN- fråga på Facebook som behöver tas omhand – Frågan lyfts i ViSA som återkopplar till CSN
med stöd av Jonas.
Valberedningen
Man efterlyser vilka kompetenser som styrelsen behöver. Diskuterades perspektiv mm.
10. Ordförande avslutade mötet

Jonas Jonsson Ordförande
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