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Protokoll ViS styrelsemöte 11 december 2018  

 
Närvarande: Jonas Jonsson, Thomas Norgren, Staffan Ström, Roger Jacobsson, Bengt Jönsson, 

Elisabeth Andreasson, Simon Dahlgren, Magnus Andersson, Eva Holm, Caroline Waldenström, 

Hans Melén 

 

Plats: Ringvägen 100 Stockholm.  

 

 

1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

2. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna 

 

3. Ekonomi 

Kassören gav en lägesrapport och vi följer i stort sett budget.  

 

4. ViS informationsarbete 

• Webb uppföljning hemsidan 

Hemsidan är klar för lansering 20 januari 2019. Material behöver flyttas över från den 

gamla sidan. Fakturan kommer 2018 men supporten ges inom den ramen även 2019.  

 

Beslut: Nya mailadresser till styrelsens medlemmar kopplas på. Instruktioner för ny 

mail skickas ut från Bengt som alla ska hantera senast 15 januari.  

 

Beslut: Caroline fakturerar arbetstid för arbetet med att flytta över hemsidan på ca 10 

timmar. 

 

Facebook får ökad trafik. Uppdatering sker varje dag.  

Information under ViS- konferensen diskuterades. Medlemsansökan ska finnas 

tillgänglig – information om det före konferensen. 

Tala med Micke om:  

• Info utskick om medlemskap  

• Ta fram ett faktablad om ViS samt medlemsansökan på baksidan   

• Konferensappen - och notiser som sms med länkar efter aktuell föreläsare ”läs mer” 

Vad innehåller appen? Jmf  Meet app  Aktuell medlemsförteckning tas fram 

 

• Informationsarbetet 2019, planering  

Beslut: Fördjupade artiklar samt debattartiklar för ViS ges i uppdrag till Hans 

Fortsatt arbete med hemsida och Facebook ges i uppdrag till Caroline 

Nyhetsbrevet ska vara en stående punkt på dagordningen 

 

5. Verksamhetsplan 2018   

Arbetsgrupper 2018 Fortsatt arbete och uppföljning 

http://www.visnet.se/
mailto:jonas.o.jonsson@malmo.se
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Gruppen Upphandling: Statistik tas fram inför en upphandling av framtagande av översikt 

av upphandlad verksamhet från ViS. Diskuterades även en SKL:s utredning kring 

upphandling. Bengt tar kontakt med SKL för att kolla. Roger kollar med Almega 

utbildningsföretagen. 

Omfattning, former, resultat och ersättningsnivåer i kartläggning Kritiska punkter behöver 

identifieras. 

 

6. Mötesplatser 

• Skolledarforum  - rapport  

Diskuterades innehåll och vad som särskilt uppskattades.   

Mörtviks del mycket uppskattad. 

De medverkande är positiva till formatet och vill gärna medverka. 

Diskuterades sena avhopp och orsaker.   

Vi kommer troligen att flytta tidpunkten lite bakåt pga arbetsbelastning i kommunerna.  

 

 

• ViS konferens 2019 lägesrapport från arbetsgruppen  

Förslag från konferensgruppen om upplägg med en utredning kring ViS frågor 

Elisabeth följer upp frågorna. Artikeln + arbetsgruppernas uppgifter. Jonas är med i 

arbetet och följer upp förslag. 

Möte 17/12 kring budget och kvarvarande frågor 

Klart med middag och underhållning 

Arbetet pågår med att boka utställare 

Förslag på talare lämnades 

Diskuterades vissa föreläsare där det finns behov av att prata om kontext och målgrupp. 

Synliggöra maktstrukturer och visa på lösningar i ett demokratiperspektiv.  

 

Beslut: ViS bekostar max tre personer från varje nätverk med kravet att nätverken tar 

ansvar för var sin programpunkt och medverkar i genomförandet av konferensen som 

helhet, innefattande nätverkens seminarier bemanning av monter, övriga 

seminarievärdskap etc. 

 

• Almedalen  

Klart med seminarielokal 

Besked från Länsstyrelsen före jul om mingelplats  

Beslut: 6 personer samt 1 informationsansvarig deltar för VIS  

 

7. Omvärldsbevakning  

• Rapport från ledamöter  

• Alltinget.se:.ViS har fått ett provabonemang och för eventuell  prensumeration ges 

ett  rabatterat pris. Utvärdering för beslut i AU om prenumeration 

  

8. Remisser 

Rapport om remissvar komvuxutredningen. Jonas har sammanställt arbetsgruppernas svar 

på de olika delarna i remissen. Diskuterades hur omfattande svaren ska vara.  Styrelsen 
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menar att remissvaren gärna får utformas på sådant sätt att ViS ställningstaganden blir 

tydliga inte bara för de som tar emot svaret utan också för exempelvis ViS medlemmar. 

 

9. Sfi-utredningen  

Gäster: Michaela Zankl och Inger Bergendorff 

 

Utredningen presenterades  

Inger med bakgrund från bl a Skolverket  

Michaela Zankl bakgrund från bl a Folkuniversitetet 

Den del av uppdraget som handlar om att föreslå hur det kan säkerställas att kommuner 

erbjuder individanpassad utbildning för nyanlända som ska ta del av sfi och annan 

utbildning enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända 

invandrare ska redovisas i en promemoria senast den 28 februari 2019. Uppdraget i övrigt 

ska redovisas senast den 31 maj 2019. 

 

Bland annat diskuterades: 

Vad som hände när sfi gick in i komvux - förväntade samordningsvinster, bättre utnyttja 

lärares kompetens etc   

AF hänvisar elever utan ersättning till sfi 

Del av schablon för vuxenutbildning varierar i olika kommuner  

Oklart vad som definieras som heltids- och deltidsstudier 

Kombinera med annan utbildning => innehåll i sfi + grundläggande vux  

Kommunal regi/upphandlad  

Kvalitetsfrågor  

Finansiering   

 

Se vidare bilaga med Bildspel  

 

  

10. Ordförande avslutade motet. 

 

 

 

 

 

Jonas Jonsson   Elisabeth Andreasson 

Ordförande    Sekreterare  
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