
Vuxenutbildning i Samverkan 

 

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsmötet 30 mars 2020 

Valberedningens uppgift är att föreslå antal styrelseledamöter, att föreslå ledamöter till 

styrelsen (ordinarie ledamöter och suppleanter) samt att föreslå revisorer och 

revisorssuppleanter. 

Styrelsens storlek 

Enligt förbundets stadgar ska styrelsen bestå av ordförande och vice ordförande, därutöver 5,7 

eller 9 ordinarie ledamöter samt 2 - 4 suppleanter. Med hänsyn till ekonomi och 

möteseffektivitet föreslår vi en minskning från nuvarande 4 suppleanter till 3 så att styrelsen, 

förutom ordförande och vice ordförande, består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. 

Tidplan för valberedningens arbetsprocess  

Via nyhetsbrev och hemsida har vi informerat om möjligheten att nominera kandidater. Sista 

dag för nominering var 20 januari.  I december fick alla nuvarande ledamöter frågan om man 

ville ställa sig till valberedningens förfogande.  

Valberedningen har i mitten av februari haft ett fysiskt endagsmöte, därutöver har 

kommunikationen skett via e-post, telefon och Skype. 

Fakta kring antal avgående ledamöter, behov av ersättare och nominerade 

Tre av styrelsens nuvarande ledamöter, alla valda på 2 år vid förra årsmötet, avgår. I 

kombination med den tidigare beskrivna neddragningen innebär detta ett förslag till 

fyllnadsval av tre ordinarie ledamöter där tre tidigare suppleanter går in. Ett nyval av två 

suppleanter föreslås. 

7 personer har nominerats, varav 2 för sent, alltså efter 20 januari. 

Samtliga nominerade har kontaktats av valberedningen. 

Några utgångspunkter 

Vi noterar att vi i år har betydligt fler nominerade än antal lediga platser. Vi ser det som en 

positiv utveckling att intresset för styrelseuppdrag i förbundet har ökat. Samtidigt gör det 

urvalsprocessen svårare och mer komplex 

Förbundets stadgar ger vissa ramar för styrelsens sammansättning och kompetenser. Vi har 

valt att tolka dessa som att det är önskvärt att uppnå en så stor bredd och balans som möjligt 

avseende bl.a. kompetenser/erfarenheter/verksamhetsintressen, kvinnor/män, små/stora 

verksamheter, offentlig/privat/idéburen verksamhet samt geografisk spridning. Under de två 

senaste åren har vi arbetat för att åstadkomma en rimlig könsfördelning. Den balansen är nu 

uppnådd. Med årets förslag tar vi också ett steg mot en bättre fördelning mellan 

offentlig/privat/idéburen verksamhet. Ett centralt inslag i våra resonemang har varit frågan om 

vilka kompetenser/erfarenheter som saknas eller är svagt representerade i styrelsen. Exempel 

på sådana är forskningserfarenhet samt djupare kunskaper om Särskild utbildning för vuxna. 



Förslag, styrelsen 

Ordförande (1 år) Jonas Jonsson, Kävlinge kommun, omval 

Vice ordförande (1 år) Eva Holm, Kinda kommun, omval 

Ordinarie ledamot (2 år) Christian Thomsen, Eksjö kommun, omval 

Ordinarie ledamot (2 år) Magnus Andersson, Östersunds kommun, omval 

Ordinarie ledamot (1 år) Roger Jakobsson, Iris Utbildning, fyllnadsval 

Ordinarie ledamot (1 år) Inger Lilienberg, ABF, Stockholm, fyllnadsval 

Ordinarie ledamot (1 år) Jenni Sjögren, Sundsvalls kommun, fyllnadsval 

Kvarstående ordinarie ledamöter: Simon Dahlgren, Skellefteå kommun och Anna Falkström-

Olsson, Linköpings kommun 

Suppleant (2 år) Claudiu Deak, Academedia, nyval 

Suppleant (2 år) Michaela Zankl, Folkuniversitetet, nyval 

Kvarstående suppleant: Cecilia Torstensson, Söderhamns kommun 

 

Förslag, revisorer och suppleanter 

Revisor (1 år) Klas Lundström, Markaryds kommun, sammankallande 

Revisor (1 år) Ulrika Grönkvist, Uppsala kommun 

Revisorssuppleant (1 år) Tomas Näslund, Östhammars kommun 

Revisorssuppleant (1år) Tomas Steens 

 

Avslutande reflektioner och kompletterande förslag 

Under processen har vi, kanske delvis utanför vårt uppdrag, kommit att fundera över olika 

utvecklingsmöjligheter. Förutom förslag till val av styrelse och revisorer lämnar vi därför 

följande förslag till årsmötet. 

Vi bedömer att det skulle underlätta valberedningens arbete och fördjupa kvaliteten om 

styrelsen gör en egen utvärdering av sitt arbete under året. 

Vi tror också att ett strukturerat frågeformulär som underlag för samtal med de nominerade 

skulle kunna bidra till ökad likvärdighet vid bedömningen. 

Stadgarna ger möjlighet att adjungera eller mera tillfälligt ge uppdrag åt lämpliga personer 

utanför styrelsen. Vårt förslag är att denna möjlighet utnyttjas för att påbörja ett arbete med 

forskningsorientering. Detta anser vi har hög aktualitet för att förverkliga intentionerna kring 

begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På sikt bör det också vara en tillgång 

för styrelsen, och förbundets arbete i stort, om denna kompetens också finns hos en eller flera 

styrelseledamöter. 



 

Valberedningen har under året bestått av 

Hans Melén, ViS matematiknätverk, (sammankallande) 

Caroline Waldenström, Wacano 

Anna Wiklund, Piteå kommun/Femkantens vuxenutbildning 

Anders Håkansson, Folkuniversitetet Syd 

Tony Ivarsson, Nercia 

 

 


