Protokoll från ViS styrelsemöte
Tid: 6-7 september 2018.
Plats: Ringvägen 100 Stockholm
Besök: Roger Mörtvik 7/9 kl 8.30
Närvarande: Bengt Jönsson, Christian Thomsen, Roger Jacobsson, Hans Melén, Magnus
Andersson, Eva Holm, Thomas Norgren, Elisabeth Andreasson, Jonas Jonsson (från kl 14.00)
Caroline Waldenström (dag 2)

Dagordning:
1. Ordförande öppnande mötet och hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll och redovisning av beslut
Protokollet genomgicks och lades till handlingarna.
3. Ekonomi
Kassören rapporterade resultat från vuxenutbildningskonferensen.
Budgetuppföljning visade att vi följer budget.
4. ViS informationsarbete
• Webb uppföljning
• Diskuterades och synpunkter togs fram: Stor grön yta- foto utan grönt på startsidan.
Svårt att se var man är markera i balken. Man ser inte rullgardinen om – markera
med pil eller dylikt. Nyheter/aktuellt ska ej ligga under nätverk utan på huvudsidan.
• E-postadresser
Bengt har ordnat adresser för styrelsen: förnamn.efternamn @visnet.se. Alla ska
använda adresserna då den nya hemsidan introduceras.
5. Verksamhetsplan 2018
Arbetsgrupper 2018.
Arbetsplaner för 2018 presenteras av grupperna
1. Hur kan sfi bidra till integration? Komvux utifrån bildnings- och
demokratiperspektivet med tanke även på utbildningsplikten, studiestartsstödet mm.
Christian, Anna, Jonas:
Gruppen har tagit fram en planering som ligger i molnet. Se mail från Christian.
Diskuterades: Kontinuerlig dialog med SKL samt samordning av inbjudningar.
Gymnasieutredningen bör bevakas, eventuellt för hela styrelsen.
2. Regionalt Yrkesvux utifrån kompetensförsörjningsperspektivet,
arbetsmarknadsutredningen och statsbidragshanering: Eva, Thomas, Simon
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Gruppen: Har diskuterat de tre underpunkterna och nyttjandegraden av yrkesvux är en
viktig fråga. Regionala synpunkter och regional styrning lyfts in.
AM-utredningen - bokar in möte i styrelsen. Samverkan AF lyfts. Diskuterades SKL:s
skrivelse.
Bokar besök med Skolverket m fl.
3. Upphandling av vuxenutbildning, driftsformer samt kvalitet: Elisabeth, Bengt,
Magnus, Roger
Diskuterades utredningsbehov och kontakter som ska tas av gruppen.
Upphandlingsgruppen tar kontakt med Lärarförbundet
Beslut: Om någon av grupperna behöver konsulthjälp fattar styrelsen beslut om medel.
6. Mötesplatser
• Skolledarforum - uppdatering från Arbetsgruppen och Mikael/Johan
Beslut: Gruppen får fatta beslut om priset.
• ViS konferens 2019 lägesrapport gjordes från arbetsgruppen och Mikael/Johan
• Vuxkonferens 2018 – Komvux fyller 50 år (Skolverket/SKL/ViS)
Jonas redogjorde för arbetet med ViS ansvar i konferensen. Upplands Bro
medverkar.
7. Omvärldsbevakning
• Besök av Roger Mörtvik Komvuxutredningen som redogjorde för utredningens
viktigaste punkter.
• Rapport från möte på SKL i korta punkter
Utbildningsplikten: Kommunerna tycker det är svårt att identifiera vilka som ingår i
gruppen. Diskuterades vad som är heltidsstudier
Etableringstiden är förkortad från 7 till ca 4-5 år
AF-kontor läggs ner och arbetet med målgruppen försvåras
Statsbidragen - svårigheter med uppdelning
Hur man organiserar språkstöd i olika utbildningar diskuterades
CSN uppföljning av studiestartsstödet - inte så hög nyttjandegrad
Skolverket om yrkesvux och språkkrav diskuterades
Diskuterades branschernas roll i rekrytering till utbildning
Rätten till behörighetsgivande utbildning - inga tecken på att det påverkar övrig
vuxenutbildning.
Mikaela Zelmerlöv om syv-utredningen. Många frågetecken. Fokus på ungdomsskolan.
Jan Rehnstam om läget i dimensioneringsutredningen
SKL tar fram digitaliseringsstrategi för skolväsendet.
Regionaliseringen diskuterades bl a begreppet region.

Elisabeth ska skicka information till styrelsen om etableringskurser inom folkbildningen
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8. Remisser
• Promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd
Beslut: Tas omhand av arbetsgruppen integration
9. Övriga frågor
Almedalen: Diskuterades deltagande och prioriteringar. För 2019 har ViS ett uppdrag från
årsmötet. Planeringen fortsätter för 2019.
Beslut: Mikael får i uppdrag att boka lokalen biblioteket och länsstyrelsens trädgård för
mingel. Samt samma boende som 2018 samt cyklar
Tider för möten
15-16 oktober lunch till lunch Bengt återkommer om lokal
11 december kl 9-16 Bengt återkommer om lokal
30/1 -31/1 lunch till lunch
27 2 kl 9-16
Nyhetsbrevet – Skolledarforum efter mötet. Mail skickas till Caroline.

10. Ordförande avslutade mötet

Justeras

Ordförande
Jonas Jonsson
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