
 
 

 

Protokoll ViS styrelsemöte 24-25 oktober 2019  

 
Plats: Dag 1 Vuxenutbildningen Stockholm, dag 2 Ringvägen 100 

 

Närvarande: Jonas Jonsson, Bengt Jönsson, Elisabeth Andreasson, Staffan Ström, Magnus 

Andersson, Cecilia Torstensson, Anna Fahlström, Roger Jacobsson( fre), Christian Thomsen, 

Eva Holm, Caroline Waldenström 

 

Gäster: Valideringsdelegationen, Elin Landell och Helena Ask 

 

Adjungerade: Mikael Andersson i telefonmöte dag två för §5  

 

1. Ordförande öppnade mötet och dagordningen fastställdes 

 

2. Föregående protokoll och redovisning av beslut 

Beslut: AU beslutade att ViS fortsätter medlemskapet i Altinget 

 

3. Ekonomi 

Kassören redogjorde för ekonomin och resultatet ligger över budget.  

 

4. Verksamhet 2019  

• Rapport från arbetsgrupperna 

 

Grupp 1: Upphandling -  Redovisade genomförda samtal och samverkan med 

SKL. Även leverantörer ska intervjuas. Diskuterades  hur utredningen ska 

användas. Gruppen skapar underlag, visar komplexiteten och lyfter behovet av en 

utredning.  ViS samverkar med SKL i frågan.  

 

Grupp 2:  Medlemsrekrytering  - ingen närvarande 

 

Grupp 3: AF:s omorganisation – inget nytt att rapportera. Man konstaterar att det 

är svårt att nå ansvariga chefer mm.  

 

5. Mötesplatser  

• Planering konferens 2020 

Arbetsgruppen har avstämningar varje fredag  

Lokalen kontrollerad, arbetsformer med ev max 450 deltagare annars 600  

Genomgicks förslag till upplägg diskuterades former och innehåll samt budget. 

Utställare under konferensen ersätts myndighetsingel  i korridorerna  

Forskningstemat tas upp i möte med Micke  

Max 5 parallella seminarier i tre spår  

 

Utmaningar:  

• Kombinationsutbildning 

• NGL gymnasielagen  



 
 

• AF - problematiken , samverkan etc  

• Nyanlända   

 

• Skolledarforum 2019 

Diskuterades uppdatering av programmet – mail med förslag om tider till 

Micke   

 

Konferensen är fullbelagd  40-41 personer varav 35 externa + VIS 

representanter, Johan och Micke 

Statssekreteraren  sista passet före lunch 

Matz N Skolledarförbundet  

Kristina C  SKL efter lunch  

Gunnar Berg professor – frirumsteorin och rektorsrollen  

Dag 2 skolverket  - frågeställningar insända från deltagare 

Efter lunch Skolinspektionen om flexibilitet och  

Upphandlingsfrågan. 

 

Beslut: ViS tar fram  rollups med GDPR- text  

 

• Altinget  

Jonas rapporterade från senaste mötet 

 

6. Valideringsdelegationens besök  

Elin Landell Helena Ask 

 

Delegationen tillsattes 2015 och ska lämna förslag på långsiktigt hållbart 

valideringssystem. Det finns en stark koppling till arbetslivet. Uppdragen ligger 

på olika myndigheter och branscher och delegationen följer och stödjer. 

Regionerna har också ett särskilt uppdrag om samverkan i validering.  Både för 

arbetslivet och inom utbildning. 

Två delbetänkanden är lämnade.  SOU 2017 :18 och SOU 2018: 29  

  

 Diskuterades bland annat:  

• Tydligare regleringar – definition och ramverk SeQF  

• Organisation och finansiella incitament inom olika områden utbildning och 

arbetsliv  

• Regionala strukturer och nationellt sammanhållet system  

• Behov av en tvärgående funktion på nationell nivå  

• Skollagen och EU rekommendation  av definition stämmer inte helt. Skollagen 

inte rätt ställe 

• Utforskande process – kartläggning ska sorteras i förhållande till de 

kompetenskrav som man ska bedömas mot. ( bransch  utbildning etc )  

• Validering mot utbildning : lärare rektor och kurs-/ämnesplaner  - Svårare med 

infrastruktur inom validering mot branschkrav 

• Vägledning viktig i inledningen 

• Validering/ prövning  



 
 

• Rätt till validering saknas inom regionalt yrkesvux 

• VoC har tagit fram stödmaterial  

 

Diskuterades även utmaningar och infrastruktur  samt kommande förslag från 

delegationen.  

Konstaterades att omfattning av intyg/betyg efter validering är f n en bråkdel av 

antalet studerande i vux (ca 4000)  

 

7. ViS rapport och inkomna synpunkter 

Remissvar genomgicks och diskuterades.   

Beslut: Frågan tas upp vid nästa möte och upphandlingsgruppen tittar specifikt 

på remissvar som inkommit till ViS.  

 

8. Eventuella remisser och inbjudningar 

 

Tre remisser är besvarade och insända: 

• På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 

svenska som andraspråk (U2019/02278/GV)  

• Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20  

• Demokratins skattkammare  Förslag till en nationell biblioteksstrategi  

ViS har fått en inbjudan från UHR att ingå i referensgrupp i arbetet med 

regeringsuppdraget att  bygga ut den nationella betygsdatabasen  

Beslut: Jennie får uppdraget att ingå i gruppen  

ViS har fått inbjudan att delta i en referensgrupp med EPALE 

Beslut: Inger Lilienberg tillfrågas och Cecilia blir ersättare   

 

9. Omvärldsbevakning 

• Rapport från ledamöter 

Göteborgs Stad och kommarrättsdom i upphandling av vuxenutbildning 

AF och svårigheterna att samverka i nuvarande läge samt konkurserna hos 

flera leverantörer 

SKL referensgrupp har möte v 46  

 

10. ViS informationsarbete  

Till Nyhetsbrevet:  

• Info från konferensgruppen 

• Mötet med valideringsdelegationen  

• Kontakten med skolverket om yrkesförarutbildning 

• Påminn om Linkedin sidan  

 

11. Övriga frågor 

Skolverkets granskning av yrkesförarutbildning 

https://www.regeringen.se/499507/contentassets/e38875e2c15f4bdc8e10e2a15b177949/starkt-kompetens-i-vard-och-omsorg-sou-2019_20.pdf


 
 

Beslut: ViS, Jonas, kommunicerar skriftligt med skolverket om önskad dialog i 

frågan.  

 

Fortsatt deltagande i Almedalen efter 2020 och alternativa mötesformer behöver 

diskuteras.  

 

12. Nästa möte  

10-11 december lunch till lunch-möte 

Sekreteraren bjuder in nätverken till middag samt dag två.  

Samt valberedningen till mötet dag 2 kl 11.00 . Valberedningen består av Hans 

Melén Matematiknärverket Stockholm, sammankallande, Caroline Waldenström 

Wacano, Anna Wiklund Femkantens vuxenutbildning Piteå,  Anders Håkansson 

Folkuniversitetet Lund,  och Tony Ivarsson Yrkesakademin Örebro.  

 

Därefter möte 22-23 januari, lunch till lunch. 

 

13. Ordförande tackade och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jonsson   Elisabeth Andreasson 

Ordförande    Sekreterare 


