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Protokoll ViS styrelsemöte 27-28 februari 2019  

 

Plats: Ringvägen 100 Stockholm 

 

Närvarande: Jonas Jonsson, Bengt Jönsson (ej fm dag 2), Thomas Norgren (dag ett) , 

Elisabeth Andreasson, Anna Falkström (ej em dag två) , Eva Holm (dag två), Christian 

Thomsen, Staffan Ström (ej em dag två),  Roger Jacobsson, Simon Dahlgren, Caroline 

Waldenström, Hans Melén  

 

1. Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.  

 

2. Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

3. Ekonomi 

Rapport från kassören: 

Revisorerna har inga synpunkter på redovisningen, revisionsberättelsen är klar och 

läggs ut med övriga årsmöteshandlingar. 

 

Medlemsutveckling 

Beslutades att kontakta kommuner som ej valt at fortsätta medlemskapet: 

Olofström, Oskarshamn: Christian 

Halmstad: Jonas 

Ödeshög, Töreboda: Anna 

Västerdalarnas utbildningsförbund: Staffan 

Sigtuna, Iris Sverige AB: Roger 

Stenungsund, Lilla Edet: Elisabeth  

  

 

4. ViS informationsarbete 

Nyhetsbrev skickas ut när årsmöteshandlingarna är klara med information om 

konferensen och årsmötet, om ViS i Almedalen samt om ViS träff med 

dimensioneringsutredningen. 

 

ViS e-postadresser Bengt undersöker om man kan göra en tekniklösning för att 

undvika att e-posten hamnar i skräpposten.  

 

5. Årsmötet 2019 

• Verksamhetsberättelse 2018  

Förslaget genomgicks och styrelsen ställde sig bakom det. 

 

• Årsbokslut 2018 

Avstämning och beslut att bokslutet färdigställs av Aktiv Service  

 

• Revisionsberättelse 

Är klar och skall bifogas kallelse till årsmötet 
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• Verksamhetsplan 2019 

Förslaget genomgicks och styrelsen ställde sig bakom det. 

 

• Budget och arvoden 2019 

Budgetförslag diskuterades. Styrelsen enades kring förslag till budget och 

arvoden   

 

• Medlemsavgift 2020  

Styrelsen föreslår oförändrade årsavgifter. 

 

• Förslag till stadgeändring 

Beslut: Styrelsen föreslår att årsmötet skall besluta om följande ändringar i 

stadgarna: 

ViS stadgar § 4, andra stycket, ges lydelsen “I medlemskapet ingår medlemskap i 

VIS olika nätverk.”  

ViS stadgar § 10, första meningen, ges lydelsen “Kallelse tillgängliggörs och 

sprids via riksförbundets informationskanaler senast fyra veckor före årsmötet.” 

 

• Kallelse och dagordning uppdrogs åt ordförande att formulera 

 

6. Mötesplatser  

• ViS konferens 2019  

Konferensgruppen förbereder konferensvärdskapet för alla parallella seminarier 

inklusive nedanstående där de medverkande ska komma förberedda utifrån 

Verksamhetsplan och skolinspektionens granskning av komvux samt andra 

aktuella frågor.  

 

Diskuterades innehållet  och programpunkterna. Seminariet om ViS utredning 

omformades  med koppling till Almedalen och nytt förslag sänds till Micke och 

Johan: 

ViS formar framtidens  vuxenutbildning 

Jonas Jonsson, ordförande ViS 

ViS styrelse 

 

ViS anser att det finns flera viktiga framtidsfrågor för vuxenutbildningen som 

INTE någon formulerar och besvarar. Vi kan inte vänta och därför tar ViS själva 

fram en ”utredning” som beskriver framtidsfrågorna och pekar på lösningar. 

Utredningen kommer att diskuteras vid ViS vuxenutbildningsdag i Almedalen 

och bildar utgångspunkt för ViS fortsatta påverkansarbete. Vid det här 

seminariet är du med och påverkar både vilka framtidsfrågor som ska utredas, 

och hur vuxenutbildningen får de bästa förutsättningarna för att möta dessa 

framtidsfrågor. 

 Lunch och middag  

Beslut: Styrelsen beslutade om mat och dryck samt återkopplade till TM Event 

 

• Almedalen 2019 
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Program ska tas fram och förslag diskuterades med arbetsnamn:   

1 Heta stolen Anna Ekström 

2 AF: nedmontering och kommunens ansvar  i en kommande lågkonjunktur 

3 Likvärdigheten i vuxenutbildningen när politiken talar med kluven tunga 

4 Individens rättigheter och samhällets behov i komvux utbud  

5 Vem bestämmer över vuxenutbildningen?  -  stat, kommun, region    

6 Skolinspektionens granskning  - och sedan då?  

7 Varför får alla välja utom vuxenstuderande 

8 ViS utredning  

 

Intresse för att åka till Almedalen 

Jonas, Christian, Eva, Simon, Roger och Caroline anmälde intresse för att åka.  

Beslut: Jonas tar kontakt med konsulterna inför Almedalen och ansvara för att 

redogöra för våra förslag.  

 

 

7. Omvärldsbevakning 

• Rapport från ledamöter 

 

• Diskuterades skolinspektionens granskning av komvux på gymnasial nivå:  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/komvux/ 

 

Om Flexibilitet: Diskuterades urvalet av kommuner och hur frågorna ställts 

samt hur man dragit slutsatser utifrån de svar man fått. Resursutnyttjande har 

betydelse och tas inte in i slutsatserna.  

Helhetsperspektiv på kommunernas samlade vuxenutbildning saknas.  

Individuella studieplanen är ibland så övergripande att den inte är av intresse. 

Kritiken har ”gymnasiala ögon” i rapporten. Vuxna elever har olika 

förutsättningar och bakgrund och behoven ser väldigt olika ut t ex vad gäller 

stöd och vägledning. Målen med utbildningen ser också enormt olika ut.  

Utbudsfrågan menar ViS är kopplad till bl a kommunens storlek.  

 Beslut: Jonas kommer att kommunicera ViS synpunkter med SKL  

 

• Diskuterades debattartikel i Dagens samhälle: 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vuxenutbildningen-brister-i-

likvardighet-26134 

 

ViS styrelse delar inte artikelförfattarnas uppfattning . 

  

 

8. Remisser och inbjudningar 

• Möte med Jan Rehnstam från Utredningen om planering och dimensionering 

av komvux och gymnasieskola, U 2018:01. Utredningens diskussionsunderlag:  

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/12/Diskussionsunderlag-

181a206.pdf 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/komvux/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/komvux/
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vuxenutbildningen-brister-i-likvardighet-26134
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vuxenutbildningen-brister-i-likvardighet-26134
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/12/Diskussionsunderlag-181a206.pdf
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2018/12/Diskussionsunderlag-181a206.pdf
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Jan Rehnstam presenterade utredningens medarbetare och uppdragets 

förutsättningar och omfattning. Bland annat ingår samplanering med andra 

delar än de gymnasiala. (Jan skickar bilderna) 

Utredningen tittar på en fallstudie för att se hur man arbetar med 

dimensionering idag tillsammans med kommuner med olika förutsättningar. 

Man definierar idag inte region, kan vara formella eller andra. Man tittar på hur 

pengaströmmarna (yrkesvux)  går idag. Man kommer att komma fram till en 

definition längre fram.   

Expertgrupp är utsedd samt en parlamentarisk referensgrupp från riksdagen. 

Även privata huvudmän ska in i resonemanget. 

Diskussion förs även med MYH. 

Vid behov ska utredningen föreslå en regional modell för planering och 

dimensionering av gymnasial utbildning och vid behov föreslå förändringar i 

ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och andra aktörer. 

Diskuterades bland annat: 

Kompetensförsörjningsfrågan där man måste se till såväl gymnasieskola och 

vuxenutbildning som arbetsmarknadsutbildning.  

 

Kostnadsdiskussion kring t ex små enheter där samspel mellan gy och vux är 

en faktor. Det saknas ofta gemensam strategisk planering av yrkesutbildning 

här. 

Diskuterades statsbidraget för yrkesvux och hur man kan förbättra 

nyttjandegraden och även utbud samt behovet av långsiktighet. 

Målgruppsförskjutningen ger nya behov av stödresurser. Elevens försörjning 

och möjlighet till ersättning till arbetsgivare lyftes. Lokalisering och små 

enheter diskuterades. Försöksverksamhet hos skolverket om branschskolor 

pågår. Övergången mellan gy och vux för grupper som fyller 20 under tiden 

för utbildning lyftes. 

Samhällets behov och individens behov och rättigheter kan leda till 

polarisering i diskussionen mellan kommun och region.  

Avvägning mellan regionala kompetensbehov och lokal kännedom om både 

arbetsmarknad och individens samlade utbildningsbehov. Viktigt att bibehålla 

en samlad vuxenutbildning. 

Alla som läst högskoleförberedande program som inte har rätt att läsa in en 

yrkesutbildning riskerar att hamna i en återvändsgränd.  

Arbetslivet deltagande och olika former för det diskuterades. Hur gå från 

konkurrens till samarbete? Vilken reglering krävs för det?  

Studiestöd, jmf arbetsmarknadsutbildning, och motståndet mot att låna till 

studier diskuterades.  

ViS kommer att fortsätta  dialogen med utredningen.   

 

 

 

 

 

 

9. Nästa möte   
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• Samling inför konferensen i Linköping 7/4 kl 16.00  på Hotellet  

• 8-9 maj  kl 12.00 till  16.00 dag två. Stockholm Ringvägen 100.  

• 4 juni kl 9.00 – 16.00  samt ev mötestid för arbetsgrupperna i anslutning till 

mötet Stockholm Ringvägen 

  

 

10. Ordförande avslutade mötet  

 

 

 

Justeras  

 

 

Jonas Jonsson    Elisabeth Andreasson 

Ordförande     Sekreterare 


