
 
 

 

Vuxenutbildning i Samverkan Adress Telefon/E-post Hemsida 
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Protokoll styrelsemöte 7 juni 2017 kl 16 – 8 juni kl 15.00 
 

Plats: Clarion Stockholm 

Närvarande: Thomas Norgren, John-John Ernsson, Anna Falkström,  Bengt Jönsson, Staffan Ström  

Simon Dahlgren, Katharina Sjögren Edström,  Elisabeth Andreasson,  Jonas Jonsson 

Gäster: Arbetsmarknadsutredningen Soledad Grafeuille  kl 16.00 7 /6 samt Per-Erik Eriksson kl 

13.00  8/6  

  
1. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.   

 

2. Föregående mötes protokoll genomgicks och lades till handlingarna 

 

3. Ekonomi 

En sammanställning över ViS-konferensens ekonomi presenterades. Resultatet följer i 

stort sett budget.  

  

Halvårsrapport för ViS presenterades och resultatet följer budget. 

 

4. Verksamhet 2017 

Arbetsgruppernas uppdrag konkretiserades:   

 

Regelverk grupp 1 Bengt, Simon, Jonas John-John 

Punkt 2, 3, 4, 5  

• Remissvar studiestartstöd klar. Man följer utvecklingen genom CSN, SIV och VISA 

• Hearing för medlemmar för input kring några frågor i VP – inbjudan strategi? 

Beräknad kostnad ca 100 tkr en dag på Arlanda.   

• Diskuterades ev frukostmöte i Almedalen.  

• Möte med statsbidragsenheten Skolverket samt utbildningsdepartementet,  

• Gy utredningen – gruppen sätter sig in i utredningen och påverkan på vux.  

 

 

Regelverk grupp 2 Elisabeth, Monica, Thomas 

Punkt 1, 9, 10, 11  

• En väl anpassad vuxenutbildning 

• Gruppen kommer regelbundet att stämma av med Roger Mörtvik och Mikael 

Andersson. När utredningen har kommit längre bjuds Roger in för att träffa hela 

styrelsen. 

• Valideringsdelegationen Jonas Milton är ordförande och kom med ett delbetänkande 

8/3. Gruppen läser in sig på delbetänkandet och drar det för styrelsen. Därefter 

beslutar vi om fortsättningen. 

• Verka för förändring av nuvarande upphandlingssystem Vad kom ut av utredningen? 

Regeringen ska förtydliga vad som gäller. Gruppen följer utvecklingen och 

rapporterar till styrelsen. Anna Ekström, alt. Statssekreteraren, bjuds in till 

styrelsen. 

 

http://www.visnet.se/
mailto:jonas.o.jonsson@malmo.se
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• Att verka för likvärdiga förutsättningar för enskilda och offentliga 

utbildningsanordnare 

- verka för att enskilda anordnare bjuds in till Skolverket 

- påverka upphandlingsavtal. Nu får utförarna ta alla risker. 

- verka för att enskilda anordnare får ta del av vissa statsbidrag, t.ex. de som 

riktar sig mot kvalité. 

- verka för att enskilda anordnare kan utse förste lärare. 

 

• VIS behöver påverka både politik och Skolverk i ovanstående fråga. Gruppen har 

dialog med Marcello Marrone och Anna Ekström, alt statssekreterare, bjuds in till 

styrelsen.  OBS! Anna Ekström bjuds in vid ett tillfälle då olika frågor diskuteras, 

frågor som hon får i förväg. 

 

 

Kompetensförsörjning grupp 3 Staffan, Katharina 

Punkt 8, 12 

Mål: Ökad kunskap om hur arbetslivets behov av kompetens ser ut. Tex matchning, Af-

utredningen, AF, bristyrken, ev progression i utbildningen, Kompetensförsörjning till 

vuxenutbildning(dvs lärarförsörjning, etc) 

 

Förslag på möten: 

• Ratio 

• Scandic 

• ISS 

• Annika Dahl S statssekreterare Ylva Johansson till styrelsen? 

• Elisabeth Svantesson M Vice ordf Arbetsmarknadsutskottet 

 

Återrapport till styrelsen från ovanstående möten- minnesanteckningar på max en A4 

(även till Caroline)   

 

Att mäta progression i amu - kolla Danmark  

Lärarförsörjning tas också upp 

 

 

Integration grupp 4  Anna, Christian  

Punkt 6, 7  

 

Området ingår i flera andra:  

Validering 

Finansiering studiestöd 

AF o kommun och samverkan dem emellan. DUA får ett utökat uppdrag kring 

nyanlända.  

Kartläggning och Vägledningen - ev i samarbete med SIV  

 

 

 

http://www.visnet.se/
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Inbjudan till styrelsemöten: 

• September, Lil  

• September  - fråga Anna Ekström+ våra synpunkter  

• Annika Dahl 

• Roger Mörtvik 

• Ylva Johansson 

• Gy- utredningen 

 

 

5. Mötesplatser 

Almedalen 2017- uppföljning med Per-Erik  

• Diskuterades programmet.  Per-Erik tar fler kontakter för seminarier.  

• Tidplan: Flyer program + mingel klart måndag utskick till kontakter styrelsen tisdag 

• Nyhetsbrev onsdag 

• Per-Erik kontakter med Tretton2 ang program och flyer 

• Telefonmöte 21/6 kl 9-10.30  

• Alla meddelar sina restider till Jonas 

• Roll Ups 4 st Anna tar med till Almedalen 

•  

 

ViS konferens 2018 ”Pedagogik och Politik” 

 

Beslut Konferensen kommer att förläggas till Göteborg, Clarion Post hotell 

• Diskuterades uppslag och inriktning: 

• Tema – inriktning: valår, kommunalt fokus, koppla den statliga nivån till den 

kommunala. 

• Besök i verksamhet diskuterades 

• Digitalisering i kursplaner  

• Olika sätt att arbeta i kommuner – inspirera 

• Utvärderingen konferensen 2017 en utgångspunkt 

• Peter Fredriksson generaldirektör skolverket + Marcello Marone vux   

• Integration – bra exempel , näringslivsperspektiv etc  

• Katharina o Elisabeth kollar lokalerna 

 

Arbetsgrupp utsågs: Staffan Anna John-John Elisabeth och Katharina Gruppen arbetar 

vidare med planeringen och avstämningar görs vid styrelsemötena. 
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6. Omvärldsbevakning 

 

Besök av Soledad Grafeuille, Arbetsmarknadsutredningen 

 

Diskuterades:  

• Tilläggsdirektiv till utredningen kommer i juni. 

• Ylva J har tre nya uppdrag till utredningen 

• Förslag från utredningen som ska diskuteras med expertgruppen 

• Vägledning: Tydligare ansvar för vägledningen hos AF  

• Samverkan komvux och AF tex yrkesvux behövs tydligt förstärkas. 

• Kartläggning stat och kommun och vilket ansvar de har idag.  

• Snabbspåren 

 

 

Uppföljning av möte med Anna Ekström  

 

Gruppen konstaterade att det varit  ett bra möte, ganska informellt. Hon ville fånga våra synpunkter.   

Elisabeth Skickar anteckningar till Anna + hela styrelsen 

  
Övriga frågor 

 

Beslut: Styrelsen bjuder in Hans och Caroline + till septembermötet 12-13 september för att följa 

upp informationsarbetet.  
 

Katharina redogjorde för sammanslagningen. SAUF Almega utbildningsföretag.  En anställd 

branschchef som rekryteras samt Johan Winsborn. Ny styrelse.  

Just nu på agendan t ex upphandling och AF  

 

Beslut Skolverkets remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter 

(SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt 

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på 

grundläggande nivå.ska vara inne 19 juni.  

Anna ansvarar och får inspel från övriga.  

 

7. Nya mötestider  

12-13 september Stockholm 

24-25 oktober Stockholm 

7-8 december Stockholm 

Alla möten från kl 16 dag 1 till kl 15 dag 2  
 

 

8. Ordförande avslutande mötet.  

 

 

 

Jonas Jonsson Ordförande  Elisabeth Andreasson Sekreterare 

http://www.visnet.se/
mailto:jonas.o.jonsson@malmo.se

