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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 
ViS verksamhet har bedrivits i enlighet med för riksförbundet gällande stadgar och av 
årsmötet fattade beslut och fastställd verksamhetsplan. 
 
Styrelsens sammansättning och genomförda styrelsemöten  
Styrelsen har, efter beslut vid årsmötet 2018-04-09 och styrelsens konstituerande, haft 
följande sammansättning: 
 
Ordförande  Jonas Jonsson, Malmö stad 
Vice ordförande    Thomas Norgren, Söderhamns kommun 
Kassör   Bengt Jönsson, Stockholms stad 
Sekreterare    Elisabeth Andreasson, Folkuniversitetet 
Vice kassör   Christian Thomsen, Eksjö kommun 
Vice sekreterare  Anna Falkström Olsson, KompetensUtvecklingsInstitutet 
Ledamot   Magnus Andersson, Östersunds kommun 
Ledamot   Simon Dahlgren, Skellefteå kommun 
Ledamot   Staffan Ström, Nacka kommun  
Suppleant   Eva Holm, Kinda kommun 
Suppleant Roger Jakobsson, Competens 
 
Enligt förbundets stadgar ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. 
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört åtta protokollförda styrelsemöten. 
 
Revisorer 
Ordinarie (sammankallande) Klas Lundström, Osby kommun  
Ordinarie Ulrika Grönqvist, Uppsala kommun 
Suppleant  Tomas Stens, Upplands-Bro kommun 
 
Valberedning 
Hans Melén, Stockholm (sammankallande) 
Jan Elftorp, Göteborg 
Monica Lundkvist, Lapplands Lärcentra 
Caroline Waldenström, Wacano  
Anna Wiklund, Femkantens vuxenutbildning, Piteå 
 
Medlemmar 
I slutet av 2018 hade förbundet 157 medlemmar att jämföra med 155 medlemmar i slutet av 
2017. 
 
Verksamhet under 2018 
Genom verksamheten 2018 har Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan ytterligare 
befäst och stärkt sin position som vuxenutbildningens röst och samlade kraft. Förankring i 
landets vuxenutbildning, påverkansarbete och informationsspridning har varit centrala delar i 
verksamheten. 
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Påverkansarbete 
ViS har fortsatt att utvecklas som en organisation som i första hand ska tillvarata 
vuxenutbildningens intressen och stödja utvecklingen av densamma för att främja vuxnas 
möjligheter till livslångt lärande. I olika forum, lokalt, regionalt och på nationell nivå har ViS 
genom att aktivt lyfta in för vuxenutbildningen viktiga frågeområden problematiserat, bevakat 
och påverkat beslutsfattare och myndigheter. Förbundet har varit representerat och deltagit i 
olika nätverk och konferenser och där belyst och bevakat vuxenutbildningens uppdrag. 
Väl etablerade och kontinuerliga kontakter med departement, myndigheter, SKL och 
företrädare för olika utredningar har utgjort en viktig grund för påverkansarbetet.  
 
Förbundet är en väletablerad remissinstans inom vuxenutbildningsområdet och har under 
året besvarat ett stort antal remisser. 
   ViS ståndpunkt i för vuxenutbildningen viktiga och aktuella frågeställningar har lyfts fram i 
samband med förbundets medverkan i Almedalen samt genom debattartiklar. 
Förbundet har under året anslutit sig till Altingets utbildningspolitiska nätverk där ViS 
representeras av ordförande.   
 
Nätverk 
ViS nätverk har en viktig roll för förbundets förankring i olika yrkesgrupper och för att belysa 
frågeställningar så allsidigt som möjligt, bland annat vid formulering av remissvar. Styrelsen 
har haft kontinuerlig kontakt med nätverken och stöttat deras verksamhet. Nätverkens 
verksamhet finns beskriven i bilagda verksamhetsberättelser för respektive nätverk. 
 
Mötesplatser 
Att skapa mötesplatser för vuxenutbildningens intressenter är en central del av ViS 
verksamhet. Under året har förbundet genomfört ViS-konferensen Vuxenutbildningen växlar 
upp – nu river vi stuprören, som blev en stor framgång med rekordmånga deltagare, 
Vuxenutbildningsdagen i Almedalen, Skolledarforum samt ett antal uppskattade och 
välbesökta kurser, konferenser och webbinarier genomförda i nätverkens regi. 
ViS deltog tillsammans med SKL som medarrangör av konferensen Komvux fyller 50 år, för 
vilken Skolverket stod som huvudarrangör. 
 
Kommunikation 
Under året har arbetet med såväl intern som extern kommunikation fortsatt att utvecklas. För 
arbetet med information har en informationssamordnare med ansvar för digital 
kommunikation och en redaktör för fördjupande artiklar arvoderats. 
Huvudsakliga kommunikationsvägar har varit visnet.se, Facebook och Twitter samt 
nyhetsbrev. En ny hemsida har utvecklats för idrifttagande i början av 2019.   
 
Fokusområden 2018  
I verksamhetsplanen fastställdes ett antal fokusområden som sågs som prioriterade för ViS 
att arbeta med under året. För arbete med olika frågeställningar och för att underlätta 
aktivitet mellan styrelsemötena bildade styrelsen inom sig tre olika arbetsgrupper med 
ansvar för olika områden och frågor. I det följande beskrivs aktiviteter som har genomförts 
inom respektive område. 
 
Aktuella utredningar och förutsättningar 
Komvuxutredningen 
ViS har under året följt Komvuxutredningens arbete och i samband med att utredningens 
slutbetänkande En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden presenterades bjöds 
utredaren in till ett möte med styrelsen. Utredningen bedöms kunna ha en stor påverkan på 
vuxenutbildningen framöver, och styrelsen har i sitt remissvar ställt sig positiv till huvuddelen 
av de framlagda förslagen. ViS har både i remissvaret och i andra sammanhang påtalat 
vikten av en sammanhållen vuxenutbildning med ett så enhetligt regelverk som möjligt. 
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Upphandling 
I verksamhetsplanen formulerades att ViS ska verka för en förändring av nuvarande 
upphandlingssystem och för likvärdiga förutsättningar för offentliga och enskilda 
utbildningsanordnare och en av styrelsens arbetsgrupper har påbörjat ett arbete kring detta, 
ett arbete som beräknas fortsätta under 2019. 
   Representanter från styrelsen har deltagit i en dialog, initierad av SKL och Svenskt 
Näringsliv, om upphandling av vuxenutbildning. Förutom SKL och Svenskt Näringsliv har 
kommuner, branscher, utbildningsföretag och Skolverket deltagit i dialogen.  
   Under ViS vuxenutbildningsdag i Almedalen arrangerades ett seminarium under rubriken 
”Måste man fuska för att få ihop det?”, där dagens upphandlingssystem inom 
vuxenutbildningen problematiserades och diskuterades. 
   I ViS remissvar gällande Komvuxutredningens betänkande har förbundet bland annat 
lämnat kommentarer på förslag som berör förutsättningar och organisation av 
vuxenutbildning som bedrivs på entreprenad.  
 
Statsbidrag 
De riktade statsbidragen till vuxenutbildningen har kommit att spela en viktig roll för 
tillhandahållandet av yrkesinriktad utbildning. ViS har emellertid i olika sammanhang, bland 
annat för departementsföreträdare, påtalat att dagens system inte ger de bästa 
förutsättningarna för ett så gott nyttjande av tillgängliga resurser som möjligt. ViS har bland 
annat framhållit att nuvarande krav på kommunal medfinansiering samt uppdelningen på en 
mängd olika bidrag försvårar användandet, vilket resulterar i att stora delar av de tillgängliga 
statsbidragen inte nyttjas. ViS har vidare haft dialog med Skolverket gällande ansökan och 
redovisning av statsbidrag i syfte att bidra till utvecklingen av en för kommunerna mindre 
tids- och resurskrävande ansöknings- och redovisningsmodell. 
 
Styrning 
Styrningen av vuxenutbildningen generellt, och yrkesvux i synnerhet, har varit föremål för 
diskussion under det gångna året och särskilt har den regionala nivåns inflytande över 
utbildningen diskuterats. Utredningen för planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola, med uppdrag att analysera och föreslå hur utbildning inom gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, komvux och särvux bättre kan planeras och dimensioneras, ska bland 
annat vid behov föreslå en regional modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning och vid behov också föreslå förändringar i ansvarsfördelningen mellan stat, 
kommun och andra aktörer för en sådan regional planering och dimensionering. ViS 
bedömer att utredningen kan få stor påverkan på framtidens vuxenutbildning varför 
utredningen var inbjuden till Skolledarforum för diskussion. ViS fortsätter kontakten med 
utredningen för att bevaka vuxenutbildningens intressen i frågan. 
 
Samverkan mellan politikområden 
Vuxenutbildningen anknyter starkt även till andra politikområden än utbildningspolitiken och 
berör bland annat arbetsmarknads-, näringslivs- och socialfrågor. Utifrån detta har ViS 
bevakat hur förändringar i arbetsmarknadspolitiken och det statliga åtagandet för en väl 
fungerande arbetsmarknad påverkar vuxenutbildningen. Arbetsmarknadsutredningen har 
genom huvudsekreterare och sekreterare deltagit på styrelsemöte, vilket gett ViS möjlighet 
att på ett tidigt stadium ta del av utredningens arbete och lyfta in för vuxenutbildningen 
väsentliga perspektiv.  
   ViS har bedrivit påverkansarbete genom samarbeten med Arbetsförmedlingen på såväl 
central som lokal och regional nivå. I sammanhanget har behovet av en tydligare 
ansvarsfördelning mellan stat och kommun gällande utbildningsinsatser för vuxna lyfts fram.  
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Nyanlända och integration 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och svenska som andraspråk är en 
viktig del av integrationsarbetet. Därmed har ViS under året följt utredningen Stärkt kvalitet 
och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA). Utredningen 
deltog i Skolledarforum och har även varit inbjuden till styrelsemöte för dialog kring hur sfi 
och svenska som andraspråk kan utvecklas. 
   ViS har i flera sammanhang lyft fram hur vuxenutbildningen, inte minst sfi, på olika sätt kan 
bidra till att underlätta integration och etablering i samhället och i arbetslivet. ViS har 
samtidigt betonat att ett framgångsrikt integrationsarbete måste bygga på väl fungerande 
samverkan mellan olika aktörer och att till exempel sfi endast är en del av detta arbete. Med 
detta som bakgrund anordnades under vuxenutbildningsdagen i Almedalen ett seminarium 
med rubriken ”Sfi – världens mest utskällda utbildningsform?” under vilket det diskuterades 
vad sfi egentligen ska vara och syfta till. 
  
ViS har haft kontakt med, och deltagit i mötesplatser anordnade av, Delegationen för unga 
och nyanlända till arbete och ViS var representerat vid Skolverkets konferens Nyanlända 
elever i vuxenutbildningen. 
   Vid ett panelsamtal i Almedalen med rubriken ”Så ökar vi innanförskapet med individen i 
fokus”, anordnat av Upplands-Bro kommun, gavs ViS ordförande möjlighet att tillsammans 
med övriga paneldeltagare reflektera kring hur det kan möjliggöras för nyanlända att komma 
in och snabbare få en plattform för integration i samhället? 
 
Kompetensförsörjning 
Arbetslivets kompetensförsörjning 
ViS har markerat vuxenutbildningen som en viktig aktör för att möta arbetslivets 
kompetensbehov och har i remissvar ställt sig positivt till Komvuxutredningens förslag att det 
i skollagens målformulering för komvux förtydligas att kommunal vuxenutbildning utgör en 
bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för 
fortsatt utbildning.  
   ViS har betonat vikten av en väl fungerande branschsamverkan för att vuxenutbildningen 
på bästa sätt ska kunna möta arbetslivets behov och bland annat vid seminariet 
”Vuxenutbildning för kompetensförsörjningen inom arbetslivet” under Vuxenutbildningsdagen 
i Almedalen påtalat att branscher och arbetsgivare behöver ta en mer aktiv roll i såväl 
planering som genomförande av utbildning. Initiativ för att finna nya samarbetsformer som 
stärker arbetet kring kompetensförsörjningen, sett ur såväl ett arbetstagar- som 
arbetsgivarperspektiv, har tagits på lokal och regional nivå. 
   Kompetensförsörjningen samt branschkrav i relation till andra förväntningar och krav på 
vuxenutbildningen diskuterades vid styrelsemöte till vilket Vård- och omsorgscolleges VD var 
inbjuden. 
    Frågan om kompetensförsörjning är central i ViS dialog med Utredningen för planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola. 
 
Kompetensförsörjning inom vuxenutbildningen 
ViS anser att kompetensförsörjningen och möjligheten till kompetensutveckling för personal 
inom vuxenutbildningen är en viktig kvalitetsfaktor, vilket har framhållits i olika sammanhang. 
I remissvar gällande Komvuxutredningens betänkande skrev ViS ”att utveckling av 
lärarutbildningen så att denna bättre förbereder för arbete inom vuxenutbildningen är av 
avgörande betydelse för utvecklingen av, och kvaliteten i, vuxenutbildningen. ViS ser vidare 
att de möjligheter till kompetensutveckling för verksamma inom vuxenutbildningen som idag 
erbjuds är otillräckliga. Likaså behövs mer forskning kring komvux och vuxnas lärande. Det 
är tydligt att såväl forskning som möjlighet till kompetensutveckling är eftersatt vad gäller 
vuxenutbildningen, jämfört med andra skolformer, och behöver stärkas.”  
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R E S U L T A T R Ä K N I N G    

  2018-01-01  2017-01-01 

 Not 2018-12-31  2017-12-31 

     

 Verksamhetsintäkter 1 2 243 672  2 174 030 

 Övriga rörelseintäkter 0  -2 

     

Summa nettoomsättning 2 243 672  2 174 028 

     

 Rörelsens kostnader    

 Externa kostnader 2 -2 683 048   -2 382 653 

     

Summa övriga externa kostnader -2 683 048   -2 382 653 

     

 Rörelseresultat  -439 376  -208 626 

     

 Resultat från finansiella investeringar    

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 305  7 780 

     

Summa finansiella poster 5 305  7 780 

     

 Årets resultat  -434 071  -200 846 
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B A L A N S R Ä K N I N G 

 Not 2018-12-31  2017-12-31 

     

     

TILLGÅNGAR     

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 750  127 

     

     

Kassa och bank  1 420 796  1 789 975 

     

Summa omsättningstillgångar  1 493 546  1 790 102 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  1 493 546  1 790 102 

     

     

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

     

Fritt eget kapital     

Balanserat resultat  1 668 188   1 869 034 

Årets resultat  -434 071  -200 846 

  1 234 117  

       1 668 
188 

     

Summa eget kapital  1 234 117  

       1 668 
188 

     

Kortfristiga skulder     

     

Leverantörsskulder  207 455  79 699 

Övriga kortfristiga skulder  21 211  21 213 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 3 30 763  21 002 

     

Summa kortfristiga skulder  259 429  121 914 

     

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 493 546   1 790 102 

     

     

Ställda säkerheter  Inga  Inga 

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R    

 
 

   

 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR     

 
 

   

 Redovisningsprinciper    

 Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bkförings- 

 nämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 

 
 

   

 Värderingsprinciper m.m.    

 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget  

 annat anges nedan.    

 
 

   

 Fordringar    

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

 
 

   

 Medeltal anställda m. m.    

 

Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har 
utbetalats. 

 
 

   

 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER    

     

Not 1 Verksamhetsintäkter 2018-12-31  2017-12-31 

     

 Medlemsavgifter 1 912 500  1 920 000 

 Kurser och konferenser, nätverk 318 600  206 450 

 ViS konferens netto -137 978  -36 476 

 Utställningar vid ViS konferens netto 150 550  84 056 

 Övriga intäkter 0  -2 

  2 243 672  2 174 028 

     

     

Not 2 Externa kostnader   2018-12-31  2017-12-31 

     

 Styrelsearbete -656 081  -710 090 

 Administration -214 802  -184 784 

 Kommunikation, IT -312 867  -188 342 

 Nätverk, arbetsgrupper -686 681  -599 605 

 Nyhetsartiklar, reportage etc. -152 508  -132 468 

 Almedalen -526 974  -567 364 

 ViS konferens externa kostnader -133 135  0 

  -2 683 048  

          -2 382 
653 

     

Not 3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018-12-31  2017-12-31 

     

 Övriga interimsskulder -30 763  -21 003 
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Stockholm 2019-      - 
 
 
 
 
 
Jonas Jonsson Thomas Norgren  Bengt Jönsson 
ordförande vice ordförande  kassör 
 
 
 
 
Elisabeth Andreasson Christian Thomsen  Anna Falkström Olsson  
sekreterare vice kassör  vice sekreterare 
 
 
 
 
Magnus Andersson Simon Dahlgren  Staffan Ström 
ledamot ledamot   ledamot 
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ViS-Matematik 

Verksamhetsberättelse ViS-matematik 2018 

ViS nätverksgrupp för matematik bildades hösten 2012 för att tillvarata vuxenutbildningens 
intressen i diskussionerna kring matematikutbildning men också för att fungera som stöd och 
resurs för vuxenutbildningens matematiklärare. Gruppen består i dag av 6 aktiva medlemmar 
med en samlad bred och djup erfarenhet från såväl undervisning som skolledning och 
forskning. Den geografiska spridningen över landet är god. 

Under 2018 har två egna konferenser genomförts. Temat har varit ”Programmering och 
digitalisering i matematikutbildningen”. Innehållet var nära kopplat till de nyligen genomförda 
kursplaneförändringarna i matematik. Konferenserna har genomförts i Göteborg och 
Stockholm i samarbete med NCM. Tyvärr har antalet deltagare varit färre än förväntat trots 
att innehållet haft stor aktualitet 

I januari 2018 arrangerades Matematikbiennalen i Karlstad. Där deltog vi med en utställning 
om ViS verksamhet. Ett par av nätverksmedlemmarna hade egna seminarier. Dessutom 
hade vi aktivt arbetat för att öka antalet föreläsningar/seminarier med fokus på vuxnas 
matematiklärande 

Under hösten har planeringen för våra egna konferenser under 2019 påbörjats. Rubriken 
”Inspirationsdagar för vuxenutbildare i matematik” antyder ett bredare Innehåll med bl.a 
inslag från gränsområdet vuxenpedagogisk forskning/matematikdidaktisk forskning. 
Begreppen forskning och beprövad erfarenhet kommer att belysas ur forskningens och 
Skolverkets perspektiv.  

Under året har gruppen fortsatt att etablera och fördjupa kontakter med organisationer, 
forskare och andra personer inom verksamhetsområdet. Vi har mycket goda kontakter med 
NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning. Vi har under året haft flera kontakter med 
Skolverket och NVL för samtal kring behovet av en nordisk konferens med vuxnas 
grundläggande matematikfärdigheter som ett tänkbart tema. 

På den internationella arenan har flera av nätverkets medlemmar varit aktiva. I årets ALM-
konferens i London deltog två nätverksmedlemmar varav en med egna presentationer. Linda 
Jarlskog ingår i ALMs styrelse och Charlotte Arkenback-Sundström är svensk kontaktperson. 
ALMs (Adult Learning Mathematics) konferenser utgör en internationell mötesplats för 
forskare, ledare och lärare inom området vuxnas matematiklärande. Det finns numera även 
en länk till vår verksamhet och en kort information om vuxenutbildningen i matematik i 
Sverige på ALM:s hemsida. Vid alla våra egna konferenser informerar vi om denna möjlighet 
till både värdefulla internationella kontakter med såväl forskare som praktiker och till 
kunskapsutveckling. Rapporter och artiklar från några tidigare ALM-konferenserna finns på 
vår hemsida.  
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Den årliga ALM-konferensen kommer 2019 att äga rum i Lund med titeln ”Mathematics in a 
digital age”. I flera av de lokala planeringsgrupperna finns representanter för ViS Matematik 
och NCM. Vi kommer att arbeta aktivt för att många svenskar ska delta i konferensen. 

Gruppen har haft 3 möten under året, dessutom har vi haft flera mindre möten kring bl.a 
webbsidan och konferensplanering med delar av gruppen. Flera av dessa möten har skett 
via Zoom. Vid några tillfällen har externa gäster bjudits in som ett led i ambitionen att 
utveckla kontakter med organisationer/myndigheter/personer med betydelse för vårt 
verksamhetsområde.  
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Verksamhetsberättelse ViSa 2018 

  

Arbetsgruppen har under året bestått av:  
 

Anna Örnestad Viva Komvux SFI Umeå, Umeå 
             Pernilla Berntsen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad 
 Eva-Britt Aspegren, Vetlanda Lärcentrum, Vetlanda 
 Sandra Näslund, Vuxenutbildningscentrum, Stockholms stad 

 Jennie Åström Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborg stad  
 Susanne Nyholm, Competens, Stockholm, började april 2018 

Jenny Menso, Hermods, Göteborg, började april 2018 
Tove Mellander Competens Sverige AB slutade februari 2018 

 
 
 
 

Under året har nätverket fått två nya ledamöter och en har lämnat arbetsgruppen. Målet att 
rekrytera ledamöter från enskild utbildningsanordnare uppnåddes, en från Stockholm samt 
en från Göteborg. Gruppen har under året fortsatt diskuterat hur man ska marknadsföra sig, 
hur man kan nå ut till administratörer och utöka vårt inflytande.  
 
Administratörsnätverket har under året haft fyra fysiska möten och elva via Skype. Första 
fysiska mötet hölls i Göteborg efter ViS-konferens. Vi satsade på att marknadsföra ViSa och 
vårt kommande seminarier under ViS-konferensen samt stod i ViS monter. 
Marknadsföringen gav ett gott resultat i antalet anmälningar till ViSas seminarium.  
 

• Den 26-27 juni träffades arbetsgruppen för ViSa i Dragör. Vi planerade det sista inför 
kommande seminarier i Stockholm samt arbetade med enkätfrågor för deltagarna. Vi 
hade en genomgång om SiVs e-vägledning och funderade kring om ViSa även skulle 
använda sig av samma teknik. Vi planerade för ett möte med Skolverket och CSN i 
dec-18. Vi påbörjade även en långsiktig planering av 2019 års verksamhet.   

 

• Den 27-28 september träffades vi i Stockholm. Den 27:e hade vi ett möte där vi 
arbetade med alla praktiska detaljer inför seminariet den 28:e. Seminariet blev snabbt 
fullbelagt och för att tillmötesgå deltagarna så utökade vi med ännu en lokal och 
omorganiserade oss och föreläsarna. 
 
Seminariet i Stockholm var mycket lyckat och hade totalt ca 140 deltagare!  
CSN och Skolverket deltog, Michael Södermalm föreläste och bjöd på en uppskattad 
föreläsning kring motivation och ökad arbetsglädje.  
 
Resultatet av deltagarenkäten var fantastiskt! Medlemmarna uppskattade verkligen 
att CSN samt Skolverket deltog. Deltagarna tyckte att informationen från dem var 
mycket bra, detta berodde till stor del på att ViSa i förväg informerat både CSN,  
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Skolverket samt Michael Södermalm vilka ämnen/områden som behövde lyftas. För 
att gynna alla parter lyftes resultatet av enkäten till både CSN och Skolverket.  
Facebookgruppen fick efter seminariet en ökning av aktivitet i form av fler inlägg och 
följare vilket gör att vi har uppfyllt målet att bredda våra informationskanaler. Följ ViSa 
nätverket på www.facebook.se/visavux. 

 

•  4-6 dec möttes ViSa i Stockholm. ViSa besökte åter igen CSN och Skolverket. Både 
CSN samt Skolverket uttryckte att de uppskattade vårt initiativ till seminariet för 
administratörer som annars är en grupp som är svår att nå för dessa myndigheter. 
Båda myndigheterna uttryckte att de ser positivt på ViSas arbete och vill gärna 
medverka vid kommande seminarier. 
 
Skolverket och CSN ser ViSa som en viktig informationskanal och vill ha ett 
långsiktigt samarbete. 

 
Verksamhetsberättelsen för 2018 skrevs och verksamhetsplan för 2019 påbörjades.  

 
Under årets gång har ViSa  lagt mycket tid på att ta tillvara på deltagarnas frågor och 
funderingar och delgett dessa till berörd myndighet. Information och förbättringsförslag samt 
åtgärder har sedan förmedlats till berörda parter. 
 
 
Förberedelserna inför ViSas fysiska möten har skett via mail och via Skype.  
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.se/visavux
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Verksamhetsberättelse SiV 2018  

SiV arbetsgrupp:  

Helena Gunnarsson, Göteborg ordförande/sammankallande  

Monica Lindgren, Robertsfors kassör  

Eva Florin, Jönköping sekreterare  

Annebelle Hedén, Västerås adjungerad ledamot till ViS  

Eva Jacobson, Malmö Marknadsföring, E-vägledning  

Vanessa Janpar, Täby Marknadsföring, Hemsida, Facebook  

Representation/åtaganden:  

SiV har under året ingått i en arbetsgrupp tillsammans med bland annat Lars Hugsén från 
Vux i Norrtälje för att utveckla och genomföra föreläsningar och seminarier via webbinarier åt 
studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen nationellt. Webbinariernas syfte är att 
erbjuda fortbildning och ökad kompetens åt vår yrkeskår. Webbinariegruppen består av 
deltagare från vuxvagledning.nu, SYV-chatten och SiV. Webbinariegruppen har tagit ut en 
medlemsavgift på mellan 1000 – 3000 kr beroende på hur många SYV varje kommun har 
anmält. 52 kommuner/arbetsplatser runt om i landet har betalt medlemskap under 2018. 
Medlemsavgiften har använts till att bekosta den tekniska supporten samt betala avgifter för 
föreläsare. Alla föreläsningar går att se i efterhand för de som inte kan närvara när vi sänder 
live. Delar av SiV deltar även i en nationell samverkansgrupp, IKT-gruppen, för att stärka 
digitaliseringen och utveckla e-vägledningen i Sverige. IKT- gruppen bildades i slutet av 
2018.  

Remisser:  

SiV har under året läst och svarat på 2 remisser:  

- SYV-utredningen  

- Komvuxutredningen  

SiV har kommit långt i utvecklingen av webbinarier och intresset för dessa har växt markant 
under 2018. Att ta ut medlemsavgifter har varit bra och många mindre kommuner har hellre 
betalat en årsavgift för att delta på våra webbinarier än att skicka sina anställda på fysiska 
konferenser då dessa oftast blir mer kostsamma och kanske inte ens ryms i budgeten för 
många kommuner. SiV ser också ett ökat intresse för de föreläsningar som går att streama i 
efterhand och har setts som positivt av många medlemmar. Om de inte kan närvara live 
missar de inget ändå.  

SiV
Studie- och yrkesvägledare

inom vuxenutbildning

SiV
Studie- och yrkesvägledare

inom vuxenutbildning
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Nätverkande och marknadsföring:  

Broschyr  

Inför den nationella ViS-konferensen i Göteborg i april tog vi fram ett helt nytt 
informationsmaterial på både svenska och engelska. Dessa broschyrer delades ut i vår 
monter. Broschyrerna hade vi även med oss till IAEVG-konferensen senare under året. 
Innehållet beskriver kort vad SiV står för, vad vi jobbar med och vilka vi är.  

IAEVG-konferensen Göteborg oktober 2018  

I oktober gick den årliga internationella vägledarkonferensen, IAEVG, av stapeln. I år var 
Sverige värdland för andra gången någonsin. IAEVG arbetar för internationellt samarbete 
och fokuserar mycket just nu på digitalisering vilket visade sig mycket tydligt under dessa 
dagar. Flertalet länder som var representerade hade fokus på just detta. Delar av SiV deltog 
under konferensen. Drygt 800 personer från hela världen deltog och dagarna var intensiva 
med 8-9 föreläsningar och workshops per dag. Under konferensen kunde man ta del av 
pågående forskning inom vägledningsområdet i flera olika länder samt få en inblick i hur 
vägledningen ser ut runt om i världen. Vi i SiV försökte knyta nya vänskapsband och fick 
bland annat en bra kontakt med en föreläsare från Finland som vi kommer att använda i ett 
kommande webbinarie under 2019. Tanken från början var också att SiV skulle ha en egen 
monter under konferensen men kostnaden för detta blev för stor, så vi valde att gå runt och 
samtala med olika deltagare och på så sätt marknadsföra SiV och ViS. Det internationella 
intresset för digitalisering är mycket stort och detta gav SiV nya uppslag för workshops och 
föreläsningar framgent och stärkte oss i vårt intresse för fortsatt fokus på utveckling och 
engagemang digitalt.  

Facebook och hemsidan  

SiV har under året också arbetat mycket med att förbättra informationen på både hemsidan 
och Facebooksidan för att ytterligare synliggöra vad vi arbetar med och för att nå ut till fler 
medlemmar. SiV har som ambition att nå ut till så många studievägledare som möjligt och 
aktivt arbeta för att vara ett stöd och en inspiration för kollegor runt om i landet. Genom att ha 
gjort facebooksidan öppen istället för att som tidigare vara en sluten grupp har vi succesivt 
fått fler följare.  

Att ta fram ett nytt informationsmaterial om SiV och vår verksamhet ser vi som positivt och 
det är ett material som vi kommer kunna använda oss av framgent också. Att medverka på 
större konferenser, både nationellt och internationellt främjar vårt samarbete med andra i vår 
yrkeskår och vi ska bli bättre på att också dela med oss av den kunskap vi får under dessa 
konferenser, främst genom Facebook och hemsida. Genom att delta i den internationella 
konferensen IAEVG har vi nu uppslag för ett par workshops och webbinarier under 2019.  
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Genomförda webbinarier 2018:  

16 februari   12 teorier- att gå från teori till praktik del 1, Leif Andergren  

23 februari   12 teorier- att gå från teori till praktik del 2, Leif Andergren  

2 mars   12 teorier- att gå från teori till praktik del 3, Leif Andergren  

9 mars   12 teorier- att gå från teori till praktik del 4, Leif Andergren  

25 maj   The Path, Mattias Carlsson och Börje Lindqvist  

14 september  Komvuxutredningen, Mikael Andersson Regeringskansliet  

19 oktober  Interkulturell kommunikation, Hannes Ewehag Jönköping 

University  

14 december  E-vägledning, Vägledningscentrum Malmö  

Möten under året:  

Webbmöten:  

Vi har planerat och genomfört 7 stycken webbmöten under året.  

Webbmöten SiV tillsammans med webinariegruppen:  

9 stycken  

Webbmöten SiV tillsammans med IKT-gruppen: 

2 stycken  

Fysiska träffar:  

SiV arbetsgrupp har träffats 5 gånger under året, vissa tillfällen i samband med en större 
konferens.  

28 februari – 1 mars  SiVmöte i Täby  

8 – 10 april   SiVmöte tillika ViSkonferens i Göteborg  

30 – 31 augusti  SiVmöte tillsammans med Lars Hugsén från Webbinariegruppen, 
Helsingborg  

2 - 4 oktober   SiVmöte tillika IAEVG-konferens i Göteborg  

10 – 11 december  SiVmöte i Västerås  

Fysisk träff SiV tillsammans med IKT-gruppen:  

28 – 29 november  Delar av SiV tillsammans med IKT-gruppen samlades i Norrtälje 
för en workshop  
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Studiebesök:  

I samband med SiVs fysiska möten planerar vi alltid in studiebesök. Det kan vara att besöka 
och få kontakt med Vuxenutbildningen i den kommun vi besöker, någon myndighet eller 
någon annan intressant verksamhet.  

28 februari Studiebesök på KCNO i Täby. KCNO står för KunskapsCentrum NordOst som 
samordnar Vuxenutbildningarna i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.  

31 augusti Studiebesök på Vuxenutbildningen i Helsingborg.  

Under besöket presenterade även Lars Hugsén från webbinariegruppen/IKT-gruppen 
tillsammans med Eva Jacobson från SiV hur man kan arbeta effektivt med E-vägledning för 
studievägledarna i Helsingborg.  

10 december Studiebesök på Vuxenutbildningen i Västerås  

10 december Studiebesök på YH-myndigheten i Västerås  

ViS Årsmöte:  

SiV deltog vid ViS årsmöte i samband med ViSkonferensen i Göteborg i april.  

Under 2018 har vi haft många möten, både fysiska och via webben, både enbart med SiVs 
arbetsgrupp men också tillsammans med webbinariegruppen och IKT-gruppen. Genom att 
planera och genomföra fler webbmöten och arbeta mer med digitalisering ser vi att 
kostnaderna för möten kan hållas nere, mötena kan bli tätare men också kortare vid varje 
tillfälle. Digitaliseringen gör också att fler kan delta fler gånger.  

SiVs Tema- och aktivitetsstipendium:  

SiV erbjuder studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen att söka stipendium för 
teman och aktiviteter inom vägledningsområdet. Under ett antal år har SiV-nätverket delat ut 
stipendium för att delta i den internationella konferensen IAEVG, men detta stipendium har 
nu tagits bort.  

Syftet med stipendiet är att främja nätverkande och kunskapsutbyte samt stimulera till 
utveckling inom vägledningsområdet på den egna arbetsplatsen, tex genom jobbskuggning 
och/eller studiebesök i Sverige eller i Norden. Inget stipendium delades ut i år då vi inte hade 
någon sökande trots mycket marknadsföring.  

Intresset för stipendiet har som sagt varit svalt och vi diskuterar vidare vad vi kan göra för att 
öka intresset och få SYV runt om i landet att se syftet och nyttan med ett sådant stipendie. 
En önskan är att kunna marknadsföra det mera tydligt under t ex ViS-konferensen 2019 då vi 
kan nå ut till många på en och samma gång, och även inspirera chefer och rektorer att 
uppmana sina SYV att söka stipendiet.  
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Sammanfattning och återkoppling till Verksamhetsplanen 2018:  

SiVs plan för 2018 var att ha minst 4 fysiska träffar samt ytterligare träffar via webben, vilket 
vi har uppnått. Tanken om en sjunde SYV i vår arbetsgrupp som gärna då skulle komma från 
en privat utbildningsanordnare gick inte igenom men vi står inför nyrekrytering 2019 så 
tanken har vi inte släppt. SiV ville också under 2018 sträva efter att  

synliggöra vårt arbete mer inom ViS och SiV i syfte att öka intresset för oss och bland annat 
få fler medlemmar på Facebook och till våra webbinarier vilket vi också ser att vi har lyckats 
med. Nytt informationsmaterial är framtaget och vårt mål att vara synliga vid ViS- och 
IAEVG-konferensen har vi också uppfyllt då vi har haft många samtal med personer i vår 
monter på ViS-konferensen samt nätverkat mycket på IAEVG-konferensen där vi också 
använde oss av våra nya broschyrer som vi delade ut till intresserade.  

De tankar vi hade om innehåll i våra webbinarier 2018 har fallit väl ut och är delvis 
genomförda. Några teman har vi valt att skjuta på till 2019 istället och bytte ut dessa 
webbinarier mot annat innehåll.  

Stipendiet är omgjort och information om detta är inlagt på hemsida och Facebook, samt 
med i vår informationsbroschyr. Fortsatt marknadsföring kring stipendiet kommer under 
2019.  

Jönköping 2019-01-10  

Arbetsgruppen för SiV genom Eva Florin, sekreterare 

 

 

 


