Protokoll ViS styrelsemöte 7-8 december
Plats: Clarion hotell Stockholm
Närvarande: Jonas Jonsson, Staffan Ström, Bengt Jönsson, John-John Ernstsson, Anna Falkström
Olsson, Christian Thomsen, Simon Dahlgren (7 december och 8 december fram till lunch),
Thomas Norgren, Katharina Sjögren Edström, Monica Lundkvist (7 december), Elisabeth
Andreasson (delar av dag 2 via Skype).
Adjungerade: Caroline Waldenström

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen
2. Föregående protokoll och redovisning av beslut
Föregående, ännu ej justerat, protokoll gicks igenom.
3. Uppföljning av ärenden.
Ärenden från föregående möte följdes upp. Arbete pågår inom samtliga områden i enlighet
med plan.
4. Ekonomi
Utfallet hittills ligger väl gentemot budgeten i sin helhet (se även punkt 6 angående
uppföljning av kostnader i Almedalen 2017). Matematiknätverket önskar 15 000 kr utöver
budget kopplat till ett närverksmöte. Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna
matematiknätverkets önskemål.
5. Verksamhet 2017
Arbetsgrupperna rapporterade enligt följande.
Grupp regelverk 1
Gruppen har haft telefonmöte och besvarat två remisser sedan förra mötet, dels”förslag till
Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätt att
delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda
kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan”, dels ”Ökade möjligheter till
grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella
program”. Gruppen kommer att ha en dialog med Skolverket kring statsbidragen, vilka
upplevs som en stor utmaning för kommunerna.
Grupp regelverk 2
Träff med Marcello Marrone genomförd i november. Ett antal olika frågor avhandlades
som ingår i gruppens ansvarsområde. Beslut: Jonas bjuder in Peter Fredriksson att träffa
styrelsen för att diskutera hur Vuxenutbildning är prioriterat på Skolverket. Träff med
Roger Mörtvik angående vux-utredningen också genomförd av arbetsgruppen.
Grupp Kompetensförsörjning
Gruppen har deltagit vid Dua-dagen samt träffat Annika Dahl, statssekreterare hos Ylva
Johansson. Ambitionen hos regeringen är att yrkesutbildningar i första hand ska förläggas
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mot Komvux och inte mot Arbetsförmedlingen. Utifrån detta perspektiv finns funderingar
kring att få till en högre grad av regionalisering av vuxenutbildningen.
Grupp Integration
Gruppen har försökt att precisera vad man ska fokusera på utifrån medlemsnytta. Duadagar och Skolledarforum har gjort tydligt att man måste få koll på vad studiestartstödet,
utbildningsplikten och jobbspåren innebär. Just nu är det mycket oklarheter som gruppen
arbetar med att försöka reda ut.
6. Mötesplatser
• Skolledarforum uppföljning
Ett mycket lyckat arrangemang, vilket också den uppföljande enkäten visade.
• Almedalen 2017 uppföljning av kostnader, Bengt och Jonas
Konsultarvodena stämmer med vad som var överenskommet. Några direkta fel har inte
hittats, utan avvikelsen mot budget rör sig om en felaktig bedömning av kostnaderna.
• Almedalen 2018 – Planering
Praktiska detaljer är hanterade. Kort diskussion om målsättning och strategi för dagen.
Mer detaljer kring innehållet kommer att avhandlas längre fram i tiden. Beslut: Den
ekonomiska satsningen på Almedalen 2018 bör motsvara föregående års
satsning/ekonomiska utfall.
• ViS konferens 2018 uppföljning från gruppen
Programmet så långt gicks igenom och arbetsgruppen fick värdefull input från
styrelsen. Uppmaning till styrelsens medlemmar att leta ”Goda exempel” (deadline 20
december) samt arbeta för att få deltagande på konferensen från Arbetsförmedlingen
samt från politiskt håll. Beslut: Av de två olika alternativ gällande konferensprogram
som presenterades fastställde styrelsen att arbetsgruppen ska gå vidare med alternativ 1.
7. Informationsarbetet
• Ny hemsida
Arbetsgruppen har tagit fram en kravspecifikation för ny hemsida och tagit kontakt
med tre olika företag och fått in två olika offerter och inväntar ytterligare en. Målet är
att den nya hemsidan ska vara färdig till konferensen. Beslut: Styrelsen ger
arbetsutskottet i uppdrag att fatta beslut om val av leverantör när den sista offerten
kommit in.
• Förslag på innehåll i nyhetsbrev
Konferensen, Almedalen 2018 och länk till film från förra året, Hur blir man medlem i
ViS?, skolledarforum, besvarade remisser, enkätundersökning administrativt närverk,
inbjudan till årsmötet.
8. Omvärldsbevakning
• Besök av Arbetsmarknadsutredningen Soledad Grafeuille m fl, fredag kl 9.30.
Delbetänkandet om en stärkt vägledning presenterades och därefter gicks några av
utredningens kvarvarande uppdrag igenom, bland annat gränsdragningen mellan
arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning och hur framtidens
arbetsmarknadsutbildning ska utformas. Även upphandlingsfrågan diskuterades.
• Beslut om deltagande inför möte 30 januari med Anna Ekström
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•
•

Beslut: Katharina, Bengt, Christian, Elisabeth och Jonas deltar.
Inbjudan V o C arbetsgrupp
Jonas har haft kontakt med Zenita Cider som gärna kommer, återstår gör att hitta ett
datum.
Rapporter från styrelsens ledamöter
Inget särskilt rapporterades.

9. Remisser

Remiss av departementspromemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds
2017:60) har inkommit. Beslut: Styrelsen beslutade att avstå att besvara remissen.
10. Övriga frågor
a) Rapport från Verona och internationellt utbyte
Jonas och Tomas rapporterade. Konferensen och utbytet upplevdes positivt men möjlighet att
föra en dialog med CEC gavs inte vid konferensen i Verona varför det är svårt att bedöma
om ett medlemskap i organisationen kan utgöra ett mervärde för ViS medlemmar. Ytterligare
kontakt kommer därför att tas genom Jonas.
b) Rapport från SKLs referensgrupp Vuxenutbildning

Jonas och Bengt rapporterade. Protokoll från mötet finns att tillgå. Jonas skickar ut
dessa till styrelsen.
c) Informationsuppdrag
Beslut: Befintliga avtal med kommunikatör och redaktör förlängs med ett år.
d) Nästa möte och möten under våren
29-30 januari 12.00-12.00 i Stockholm, 1-2 mars 12.00-12.00 i Göteborg samt 8 april i
Göteborg i samband med konferensen.
11. Ordförande avslutade mötet

Jonas Jonsson Ordförande

Vuxenutbildning i Samverkan
Ideell förening
Org.nummer 082439-3301

Adress
ViS
Box 54
234 21 Lomma

John-John Ernstsson Vice sekreterare

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

Hemsida
www.visnet.se

