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Protokoll
Kallade: Jonas Jonsson (Ordförande), Eva Holm (vice ordförande), Bengt Jönsson(Kassör),
Elisabeth Andreasson (sekreterare), Staffan Ström, Magnus Andersson, Cecilia Torstensson,
Anna Falkström Olsson, Roger Jacobsson, Christian Thomsen, Jennie Sjögren, Simon
Dahlgren, Inger Lilienberg. Caroline Waldenström (Kommunikatör)
Frånvarande: Elisabeth Andreasson, Anna Falkström Olsson, Eva Holm (dag1), Staffan
Ström (dag 2)
Inbjudna deltagare:
Representanter för valberedningen (dag 2 via Skype)
Caroline Waldenström, Anna Wiklund, Anders Håkansson
Nätverk:
ViSA (nätverk för administratörer inom Vuxenutbildningen) - Anna Örnestad (dag 2)
SiV (nätverk för studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen) - Eva Florin (dag 2)
Matematik nätverket (nätverk för vuxnas matematiklärande)- Hans Melén (dag 2) deltog ej.

1. Tillfällig ordförande öppnade mötet och dagordningen fastställdes
a. Bengt Jönsson väljs till tillfällig ordförande vid ordinarie och vice ordförandes
tillfälliga frånvaro.
b. Sekreterare Elisabeth Andersson frånvarande, Jennie Sjögren väljs till
sekreterare för mötet.
c. Bengt Jönsson och Jonas Jonsson justerar protokollet.

2. Föregående protokoll och beslutsuppföljning
Beslutsuppföljning: (Resumé) Styrelsen gav vid förra styrelsemötet Mikael
Andersson (inhyrd konsult) i uppdrag att beställa en rollup med GDPR- text.
Uppföljning; Ingen återkoppling från Mikael Andersson i frågan. Christin Thomsson
stämmer av med Mikael Andersson för att säkerställa att den är beställd.
Beslutsuppföljning; (resumé)ViS har fått inbjudan från UHR att ingå i referensgrupp
i arbetet med regeringsuppdraget att bygga ut den nationella betygsdatabasen.
Styrelsen beslutade vid oktober månads styrelsemöte att Jennie Sjögren får uppdraget
att ingå i gruppen. Uppföljning; Jennie Sjögren har ej blivit kontaktad av UHR. Jonas
Jonsson kontaktar UHR för att säkerställa att de har Jennie Sjögrens kontaktuppgifter.
Beslutsuppföljning; (Resumé) ViS har fått inbjudan att delta i en referensgrupp med
EPALE. Styrelsen beslutar att tillfråga Inger Lilienberg om att delta.
Beslutsuppföljning; Inger Lilienberg tar på sig uppdraget. Jonas Jonsson anmäler Inger
Lilienberg till Epale.
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Beslutsuppföljning; (Resumé) Remissvar skall finnas tillgängliga på hemsidan för
våra medlemmar. Uppföljning; Caroline Waldenström saknar remissvaren för hela
året för att kunna lägga upp dem på hemsidan. Jonas Jonsson skicka dem snarast till
Caroline Waldenström.
Tilläggsbeslut; Remissvar skall även i samband med att de skickas in till
remissinstansen skickas till styrelsen.
Tilläggsbeslut: Det saknas protokoll på hemsidan. Elisabeth Andreasson och Jonas
Jonsson ansvarar för att skicka de som saknas till Caroline Waldenström för
publicering på hemsidan.

3. Ekonomi
Bengt Jönsson, kassör, redogör för budget 2019. Prognos för årsbokslutet visar på ett
mindre plusresultat.
Beslut: Nätverkens äskanden samt verksamhetsplaner för 2020 skall vara ViS styrelse
tillhanda senast 21 januari 2020. Underlagen skickas till Bengt Jönsson och Jonas
Jonsson. Representanter för nätverken bjuds in till styrelsemöte via Skype den 23
januari. Jonas Jonsson förmedlar tid till sekreterare Elisabeth Andreasson som bjuder
in.

4. Verksamhet 2019, rapport från arbetsgrupper
Upphandling;
Arbetsgrupp; Roger Jacobsson, Elisabeth Andreasson, Eva Holm, Jonas Jonsson,
Bengt Jönsson och Magnus Andersson
Upphandlingsfrågan är viktig för alla medlemmar. Diskussion kring bla
Almegas modell kring upphandling.
https://www.utbildningsforetagen.se/upphandling/under/
Beslut; Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram underlag/punkter med styrelsen
ståndpunkter för att därefter kunna beställa en debattartikel med ViS som avsändare
som trycker på nödvändigheten att en ordentlig genomlysning görs kring frågan.
Viktigt att belysa att Vuxenutbildningen är större än hela gymnasieskolan och att det
är en stor fråga med upphandling. Arbetsgruppen redovisar på styrelsemötet i januari
vilka punkter man tagit fram.

Medlemsnytta;
Arbetsgrupp; Jennie Sjögren, Simon Dahlgren, Inger Lilienberg
Beslutsuppföljning; (Resumé)Vilken nytta ser Folkhögskolor med att vara
medlemmar i ViS? Uppföljning; Inger Lilienberg har undersökt frågan via
Folkbildningsrådet. Folkhögskolor som bedriver utbildning motsvarande SFI kan vara
intresserade.
Beslut: Jennie Sjögren begär ut lista från Skolinspektionen om vilka Folkhögskolor
som är beviljad utbildning motsvarande SFI. Nästa steg är att utskick görs till dessa.

Protokoll
Styrelsemöte ViS
10-11 december 2019
Beslut om utskick görs när/ om listan från Skolinspektionen tillåter det. Återkoppling
till styrelsen från Jennie i Januari.
ViS behöver ett bra underlag att använda i samband med utskick.
Beslut: Arbetsgruppen, med stöd av Caroline Waldenström, tar fram en
annons/reklamblad som kan användas i syfte att rekrytera medlemmar. Medlemsnyttan
skall vara i fokus. Återkoppling till styrelsen i januari.
Årsmötet 2020 ska fastställa medlemsavgiften för 2021. Styrelsen har fått i uppdrag av
årsmötet att inför detta se över medlemsavgiftens storlek samt nivåindelningen.
Medlemsavgiften har inte justerats sedan 2015.
Styrelsen diskuterar om fokus skall ligga på att få fler medlemmar eller om vi vill ha
mer intäkter. Styrelsen landar i att det är medlemsantalet som är viktigt för att vara en
fortsatt stark påverkansfaktor i Vuxenutbildningsfrågor.
Idag betalas medlemsavgiften utifrån organisationsnummer, det finns 2 prisnivåer
beroende på storlek på organisation. (Nivå 1 betalar 7500 kr per år, Nivå 2 betalar
15000 kronor per år)
Styrelsen har jämfört hur andra liknande förbund gör med medlemsavgiften.
Nitus; samma avgift till alla medlemmar oavsett storlek på enheten/verksamheten
YH förbundet; 3 olika nivåer på medlemsavgiften beroende på storlek på
enheten/verksamheten.
Beslut; Arbetsgruppen får i uppdrag att formulerar några alternativ med
konsekvensbeskrivningar som beslutsunderlag till Styrelsemötet i januari.
Medlemslistan på hemsidan stämmer inte med den faktiska medlemslistan
Beslut: Caroline Waldenström uppdaterar medlemmarna på hemsidan.

Arbetsförmedlingen omorganisation;
Arbetsgrupp; Christian Thomsen , Cecilia Torstensson , Anna
Falkström Olsson
Gruppen har inte träffats.
Christian Thomsen redogör utifrån regional DUA- dag. Statsbidrag finns att söka för
kommuner som tillsammans med minst 3 andra kommuner skriver en DUA
överenskommelse med AF. Fler statsbidrag är att vänta för de som tecknar den nya
DUA överenskommelsen.
Christian Thomsen har fört samtal med de regionalt ansvariga för upphandling i
Region öst på AF. Deras strategi nu är att välja bort att upphandla
arbetsmarknadsutbildning i områden i Sverige där det finns fungerande yrkesvux.
AF avvaktar regleringsbrevet som kommer den 18 december.
Beslut: Arbetsgruppen återkopplar vad regleringsbrevet säger till styrelsen i januari.
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Utbildningspolitiskt nätverk;
Arbetsgrupp; Jonas Jonsson
Jonas Jonsson redogör för senaste träffen med det Utbildningspolitiska nätverket.
Fokus på träffen var på betyg och betygssättning, nätverket fick en presentation av hur
långt Betygsutredningen kommit.

Skolverkets granskning av yrkesförarutbildningen;
Arbetsgrupp; Jonas Jonsson, Christian Thomsen, Eva Holm
Arbetsgruppen träffar Andreas Spång och Katarina Bech på Skolverkets
statsbidragsenhet den 11 december för att lyfta ViS syn på den otydlighet som
Skolverket förmedlat kring reglerna för statsbidraget. Föreslår följande formulering:
Skolverket har bedömt att omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande, APL, har varit
otillräcklig i många yrkesförarutbildningar. Trots att statsbidragsredovisningarna
tidigare har godkänts har sedan återkrav gjorts. Skolverket har omprövat sina beslut
gällande återkrav men ViS ser ändå behov av dialog kring frågan med tanke på
hanteringen framåt.
Beslut: Återkoppling av mötet sker på januari månads styrelsemöte.

5. Mötesplatser
Skolledarforum 2019 – uppföljning
Arbetsgrupp; Christian Thomsen, Elisabeth Andreasson, Jonas Jonsson, Magnus
Andersson. Inhyrda konsulter; Mikael Andersson och Johan Winsborn.
Christian Thomsen redogjorde kort för dagarna. Mikael Andersson ansvarar för att
sammanställa utvärderingen. Detta är ännu inte klart. Djupare analys av dagarna
hänskjuts till januari månads styrelsemöte.
Beslut: Christian Thomsen kontaktar Mikael Andersson om utvärderingsunderlaget.
Beslut: Skolledarforum för 2020 är preliminärbokat. Datumet är något senare än
tidigare år (början av december) för att eventuellt hinna få med KLIVA utredningen
som skall presenteras sina resultat 30 november 2020.

ViS-konferens 2020 ”Från bra till bättre”
Arbetsgrupp; Anna Falkström Olsson, Christian Thomson, Roger Jakobsson, Simon
Dahlgren. Inhyrda konsulter; Mikael Andersson och Johan Winsborn.
Avstämningsrapport, Arbetet fortskrider enligt plan.
o Begränsat antal deltagare (450 ) för att möjliggöra ett ny mer
deltagaraktivt konferens. Rundabordssamtal med reflektioner och
kreativt arbete varvas med presentationer. Inga parallella seminarier
o Utbildningsministern inleder dag 1 och Skolverket dag 2
o Myndighetsmingel i korridor
o AW och mingelmeny efter årsmötet dag 1.
o Petter är bokad som talare.
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Det finns inte utrymme för utställare denna konferens. En idé finns om att ha en digital
utställning via anmälningssidan för olika företag. Styrelsen analyserar förslaget utifrån
både ett kostnads- , medlems-, marknads- och likvärdighetsperspektiv.
Beslut: Frågan återremitteras till arbetsgruppen för att bearbeta frågan ytterligare utifrån
olika perspektiv. Förslagen presenteras på styrelsemötet i januari för beslut.

Almedalen 2020
Arbetsgrupp: Ingen arbetsgrupp tillsatt. Inhyrda konsulter, Mikael Andersson och Johan
Winsborn, konsulterar Jonas Jonsson och beslut fattas i styrelsen.
Boende är bokat (7 rum) vilka från styrelsen som deltar beslutas preliminärt i januari och
fastställs efter årsmötet.
Beslut: Styrelsen acceptera offerten om Spegelsalen på Hotel Wisby som lokal. Jonas
Jonsson ber Mikael Andersson om att se om Båten som är bokat för minglet går att avboka
för att förlägga minglet i direkt anslutning till sista passet i Spegelsalen. Vi önskar ett
upplägg som är mer deltagaraktivt, Jonas Jonsson tar styrelsens viljeinriktning vidare till
Mikael Andersson.

6. ViS Årsmöte 2020
Styrelsen går igenom verksamhetsplanen för 2019. Genomgång av rubriker för
Verksamhetsplan 2020 i förhållande till stadgarna.
Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att revidera stadgarna kring internationellt arbete som
rubrik. ”att stimulera internationellt arbete” som nuvarande skrivning lyder anser
styrelsen skall ändras. Förslag på textändring tas fram på styrelsemöte i januari.

7. Valberedning
Valberedningen består av; Hans Melén (sammankallande) Caroline Waldenström (vice
sammankallande), Anna Wiklund, Anders Håkansson och Tony Ivarsson
Möte via Skype med företrädare för valberedningen, Anders Håkansson och Anna
Wiklund. Caroline Waldenström deltog på plats.
Beslut: Styrgruppen vill att valberedningen kontaktar alla som blivit nominerade samt
synliggöra processen för valberedningens arbete. Processen och arbetet skall
protokollföras och bifogas kallelse till årsmöte. Det skall även framgå hur många som
blivit nominerade. Valberedningens förslag till ny styrelse skall presenteras i och med att
kallelsen till årsmötet går ut. Valberedningen ska utgå från stadgarna i sitt arbete med att
ta fram förslag till styrelse. Styrelsemedlemmarnas samlade erfarenhet är viktigast i
valberedningens arbete med tillsättningen.
Caroline Waldenström stödjer processen kommunikativt. Information om att det är dags
för nominering sker via hemsidan och i nyhetsbrevet.
Caroline Waldenström skriver ihop en specifikation på vad styrelseuppdraget innebär
samt vilka förväntningar som finns.

8. ViS Remisser remissvar och inkomna synpunkter
a. Inga nya remisser har inkommit.
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9. Rapport från nätverken
ViSa: Anne Örnestad redogör för det arbete som nätverket bedrivit under året.
Arbetsgruppen jobbar just nu på sin verksamhetsberättelse för 2019.
ViSa vill särskilt lyfta fram att antalet administratörer med högskoleutbildning på
Vuxenutbildningarna har ökat.
Nätverket har träffat Skolverket (görs 1 gång per år) Medlemmarna har lämnat in
frågor som arbetsgruppen tar med sig. Den största frågan för administratörer är olika
typer av stadsbidrag. ViSa vill ha klara och tydliga svar från Skolverket, de vill inte
behöva tolka svar.
Mikael Andersson har ett utredningsuppdrag att undersöka för administratörer för
Vuxenutbildningen. ViSa är samarbetarbetspartner.
SiV: Eva Florin redogör för det arbete som bedrivits under året. Arbetsgruppen arbetar
med sin verksamhetsberättelse för 2019. Arbetsgruppen för SiV har varit på olika
typer av studiebesök under året. SiV vill särskilt lyfta fram att sitt
digitaliseringsarbete. De fysiska konferenserna under året har blivit färre och istället
anordnas webbinarium. Den största frågan för studie- och yrkesvägledarna på
Vuxenutbildningen just nu är arbete kring den nya gymnasielagen. SiV kommer därför
att bjuda in Migrationsverket till en träff för att samtala med dem kring de problem
som finns.
Beslut: Styrelsen vill att SiV ser över informationen på hemsidan och att det
förtydligas kring den extra kostnad som tillkommer för att delta i webbinarier.
Styrelsen vill också att informationen kring webbinarierna förtydligas, vilka har varit
under året och hur gör man för att se dem i efterhand. Vidare vill styrelse att
nätverken aktivt skall jobba med att få med administratörer i arbetsgruppen från
privata aktörer.
Matematiknätverket: Deltog ej.
Beslut: Styrelsen vill att alla nätverket skickar information till Caroline Waldenström
när de tex är på studiebesök eller har ett möte. Caroline lägger informationen på ViS
hemsida och ViS FB.

10.Omvärldsbevakning
Jennie Sjögren lyfter frågan om ViS arbetat mot någon myndighet/organisation
kopplat till PIACC undersökningen. Information om PIACC från SCB från 2011:
https://www.scb.se/contentassets/551d71d0a43e476682bc6fa04f4e5ee4/merompiaac.pdf
Mer om PIACC: http://www.oecd.org/skills/piaac/
Beslut: Till styrelsemötet i januari skall samtliga ledamöter läsa in sig kring PIACC
för att kunna fatta beslut i frågan om det finns medlemsnytta kring att ViS skall sätta
sig in i arbete. I så fall lyfts det in i verksamhetsplanen för 2020.
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Jennie Sjögren lyfter frågan om det skulle finnas medlemsnytta att samverka med
NVL som är ett Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL). NVL:s uppdrag är att
utifrån Nordiska ministerrådets program för utveckling av vuxnas lärande. Arbetet
sker i tematiska nätverk och NVL ska synliggöra sina resultat i Norden men också i
Nordens närområden, och i övriga Europa. NVL:s målsättning är att främja livslångt
lärande i Norden.
Svensk koordinator för NVL är Agneta Kronqvist på Skolverkets enhet för skola och
arbetsliv.
https://nvl.org/
Beslut: Till styrelsemötet i januari skall samtliga ledamöter läsa in sig kring NVL för
att kunna fatta beslut i frågan om det finns medlemsnytta kring att ViS skall sätta sig
in i arbete. I så fall lyfts det in i verksamhetsplanen för 2020.

Bengt Jönsson redogör från möte med SKR:s nätverk för Vuxenutbildningen och
visar en översiktbild över pågående statliga utredningar som berör Vuxenutbildningen.
ViS är mer eller mindre och på olika sätt inblandande i samtliga pågående utredningar.

11.ViS informationsarbete
Till Nyhetsbrevet:
 Information från nätverken.
 Info om att det är dags att nominera till styrelseuppdraget
 Möjlighet att lämna in motioner 31 januari
 Återrapportering av möte med Skolverket
 Information från skolinspektionens dag
 Vilka remissvar som lämnats in
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12. Övriga frågor
Jennie Sjögren lyfter frågan kring att bjuda in CSN till ViS styrelsen. CSNs riktlinjer
och rapporteringsintervall går stick i stäv med Vuxenutbildningens flexibla uppdrag
vilket drabbar eleverna. En regeländring måste till.
Beslut: Styrelsen ställer sig positiv till förslaget men beslutar att Bengt Jönsson som
sitter i CSN:s insynsråd för fram ViS talan genom det forumet.
SiV och ViSa ansvarar för att samla in information från sina medlemmar om frågor de
vill lyfta som är problematiska. Caroline Waldenström lägger ut information på
hemsidan och på FB om att styrelsen önskar få in konkreta exempel på hur
flexibiliteten måste förbättras. Utifrån inkomna synpunkter sammanställer styrelsen
en skrivelse som Bengt Jönsson överlämnar via Insynsrådet. Redovisning av inkomna
synpunkter sker från nätverken till februari månads styrelsemöte.
I stadgarna är det idag otydligt kring om man skall vara aktiv eller ej inom
Vuxenutbildningsfrågor för att sitta i styrelsen.
Beslut: AU får till uppdrag att ta fram ett förslag till ändring stadgarna § 16 att det
skall förtydligas att man måste arbeta med vuxenutbildningsfrågor för att sitta i
styrelsen.

13.Nästa möte
22-23 Januari 2020 lunch till lunch-möte
Obs! Nytt möte inlagt dem 19-20 februari lunch till lunch.
Hänskjutna frågor till nästa möte:
Särvux perspektivet
Prövning
Ekonomiska utjämningssystemet

14.Ordförande tackade för det gångna årets arbete och önskade alla en
God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade därefter mötet.

