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Tid för styrelsen

2022-01-10 kl 8.30-12.00

Plats

Digitalt möte

Kallade

Jonas Jonsson (Ordförande)
Marie Egerstad (Vice ordförande)
Christian Thomsen(Kassör)
Jennie Sjögren (Sekreterare)
Magnus Andersson ( ansluter 9.30)
Anna Falkström Olsson (frånvarande)
Simon Dahlgren (frånvarande 9.30-10)
Inger Lilienberg , ansluter kl 9.00
Jussi Koreila (frånvarande 9-9.30)
Michaela Zankl
Claudiu Deak
Vakant, (Sofie Wiklund)

Inbjudna

Nätverk- 10.30-12
Hans Melen, Matematiknätverket
Anna Örnestad, ViSA
Eva Florin, SiV ersättare Anna Falkdahl
Kommunikatör-8.30-12.00
Caroline Waldenström

1.Mötets öppnande

1.1 Ordförande öppnar mötet
1.2 Mötet fastställer dagordningen
Mötet fastställer dagordningen med tillägg om en övrig punkt gällande valberedning Jonas
Jonsson ansvarar för punkten samt en punkt kring statsbidrag kopplat till validering,
Caroline Waldenström ansvarar för punkten.

2. Föregående protokoll

2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll
Uppföljning och beslut om till när och av vem inbjudan skall göras enligt punkt 6.1
protokoll 2021-10-05,punkten ströks 2021-10-25 samt 2021-11-30
Styrelsen bedömer att kontakt/ inbjudan skall tas med:
SKR för att etablera kontakt. Tobias Fannqvist, Jenny Kalstenius, Sara
Frank som efterträder Kristina Cunningham
Arbetsförmedlingen och reformeringen av denna är ett intressant
perspektiv för Vuxenutbildningen att följa. Jonas Jarlefors,
Arbetsmarknadsdepartementet
Statssekreterare Kristine Pehrsdotter, utifrån perspektivet att få en
samlad bild över alla statliga utredningar samt vad som händer på
departementet
Statsbidragsenheten bjuds in för att få fokus på hur viktigt
långsiktigheten i statsbidragen är
Beslutsuppföljning: Jonas Jonsson har varit i kontakt med Sara Frank, styrelsen beslutar
att vi bjuder in henne till till februari mötet, 60 minuter. Jonas Jonsson kontaktar Sara
Frank igen och lägger det som förslag.
Resterande bjud in efter årsmötet. Arbetsförmedlingen beslutar styrelsen att skjuta på att
träffa då upplevelsen är att de själva har fler frågor än svar kring deras organisation.
Eventuellt augusti/september 2022.
Styrelsen konstaterar att frågor som hör till Statsbidragsenheten passar in i
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kompetensutvecklingsfrågan i nya VP. Inbjudna till statsbidragsenheten kommer därmed
att ske utifrån den punkten.
Statssekreterare bjuds in efter årsmötet utifrån utgångspunkt från Anna Ekströms
inledningstal på ViS konferensen 2022
-

Ta fram sammanställning till Anna Ekström om problem med CSN, se protokoll
2021-10-05 punkt 10.1.
Jennie Sjögren kontaktar SiV och ViSa för att ta fram underlag till ett
PM. 2021-11-30 sas följande i frågan: Nätverken har sänt över material till
Jennie Sjögren. Behöver gås igenom i AU innan utskick till Anna
Ekström
Beslutsuppföljning: Klart för genomgång till nästa AU. När den är godkänd så skickas
dokumentet till Anna Ekström av Jennie Sjögren.
-

Jonas Jonsson kontaktar Sofie Wiklund och Inger Lilienberg för att höra
hur de tänker kring sitt framtida engagemang i styrelsen då de varit förhindrad
att delta/ meddelat att de har svårt att delta fysiskt vis styrelsemöten. På möte
2021-11-30 meddelade Jonas Jonsson att han inte nått dem
Beslutsuppföljning: Sofia Wiklund har meddelat att hon avträder då hon flyttat till
Tyskland. Jonas Jonsson meddelar valberedningen inför valberedningens arbete 2022.
Inger Lilienberg, fortsätter i styrelsen. Hon har haft mycket under hösten och har därför
inte kunnat närvara på något möte eller delta i någon arbetsgrupp.
-

Uppföljning protokoll 2021-10-25 punkt 5: Samtal om avgift till Alltinget. ViS
behöver ta ställning till om vi skall fortsätta vara med i den organisationen.
Frågan ströks 2021-11-30.
Beslutsuppföljning: Styrelsen beslutar att gå ur medlemskapet. Vid behov återuppstår om
medlemskap lyfts frågan igen. Jonas Jonsson håller frågan levande.
-

Uppföljning protokoll 2021-10-25 punkt 7.2: Det saknas protokoll på hemsidan,
september 2019, januari 2020- Jennie Sjögren undersöker om det finns i det
material som tidigare sekreterare skickat till henne.
Beslutsuppföljning: September 2019 är lokaliserat och kommer skickas till Caroline
Waldenström när det är undertecknat. Protokoll från januari 2020 är inte hittat, även Jonas
Jonsson har letat men inte hittat protokollet. Dåvarande sekreterare finns inte kvar i
styrelsen och hen har slutat sitt uppdrag på dåvarande arbetsplats och har inte möjlighet att
söka i sin dator. Simon Dahlberg tror sig ha hittat protokollet. Han skickar det till Jonas
Jonsson som undersöker om det är rätt protokoll, om det är de skickar Jonas det vidare till
Jennie Sjögren och Caroline Waldenström.
-

Uppföljning protokoll 2021-10-25 punkt 7.2: I protokollet från maj 2021, finns
notering att nätverken skall adjungeras till poddgrupp samt konferens vid behov.
Matematiknätverket önskar att bli inbjuden så snart som möjligt för att kunna
samordna planer som matematiknätverket har på t.ex fysisk konferens. Hans
Melen skickar namn på person från matematiknätverket som vill delta i
poddgruppen. Punkten ströks 2021-11-30.
Beslutsuppföljning: Hans Melen har inte skickat något namn på eventuell deltagare i
poddgruppen. Punkten sryks från beslutsuppföljningen och Matematiknäteverket får
återkomma med ett namn om de vill vara delaktig
-

Uppföljning protokoll 2021-10-25 punkt 7.2: Matematiknätverkets sida på
hemsidan måste uppdateras, det är gammal information. Punkten ströks
2021-11-30.
Beslutsuppföljning: Caroline Waldenström har påmint matematiknätverket ia Hans
Melen men de har inte återkommit med uppdaterad information. Ansvaret ligger hos
nätverken. Punkten styks från beslutsuppföljningen och Jonas Jonsson påminner nätverken
ännu en gång under punkten 6.2.
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-

Uppföljning protokoll 2021-10-25 punkt 7.2: Möten skall bokas in möten mellan
AU och respektive nätverk när förslaget är framtaget.
samt ett möte mellan nätverken, Christian Thomsen och Jonas Jonsson för
budgetsamtal. Beslutsuppföljning 2021-11-30: Jonas Jonsson och Chrsitian
Thomsen bokar möte kring budget och AU bokar tid för träff mellan AU och
arbetsgrupperna.
Beslutsuppföljning: Jennie Sjögren ansvarar för att boka möte mellan AU och
arbetsgrupperna för nätverken. Möten med nätverken bokas efter dagens möte då
dokumentet om samverkan mellan Styrelse och nätverk fastställs.
-

Uppföljning protokoll 2021-10-25 punkt 11.5: Jonas Jonsson kontaktar Kalle
Hedlund för att ta frågan vidare som samverkan/nytt nätverk vidare. Punkten
ströks 2021-11-30.
Beslutsuppföljning: Jonas har inte ännu kontaktat Kalle Hedlund. Jonas Jonsson gör det
innan nästkommande styrelsemöte.
-

Uppföljning protokoll 2021-11-30: Arbetsgruppen för poddar och webbinarier
får till uppdrag att ta fram ett förslag kring hur ett upplägg för 2022 skulle kunna
se ut.
Beslutsuppföljning: Arbetsgruppen har konstaterat att det skall blir flera strategiska
poddar vid strategiska tillfällen. Poddgruppen har till uppdrag att fastställa dessa
strategiska tillfällen. På senaste poddmötet hade de en generellt resonemang i
poddgruppen, dock var endast Marie med från styrelsen och samtalet kunde därför inte
slutföras. Frågan återupptas vid nästa poddmöte som Christian bjuder in till.
-

Uppföljning protokoll 2021-11-30: Skolverket, seminarium om ämnesbetygen,
17 januari 11-12, 2 personer. Claudio Deak samt Michaela Zankl eller Magnus
Andersson. Jonas Jonsson kollar och anmäler.
Beslutsuppföljning: Claudio Deak och och Michaela Zankl deltar
3. Beslut / Information
från AU 2021-12-13

3.1 Punkter för beslut och information i styrelse är överförda till dagordningen.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomi
Christian Thomsen informerar kring budget samt intäkter
● Utfall 2021-12-31 ligger vi på ett överskott om 601455 kronor
● I skrivandets stund finns 3837156 kronor på bankkontot, dock finns
medlemsavgifter för 2022 bokfört i den posten
● Analys om överskottet kommer i Årsbokslutet.
Inplanerat möte mellan Ronny Enberg och Christian Thomsen samt revisorn om 2-3
veckor.

5. Verksamhetsplan/
Årsberättelse

5.1 Årsberättelse
ViSA- Anna Örnestad redogör för ViSa:s arbete under året. ViSa har inkommit
med en verksamhetsberättelse. Denna presenteras på hemsidan visnet
SiV- Anna Falkdahl redogör för SiV:s arbete under året. SiV har inkommit med
en verksamhetsberättelse. Denna presenteras på hemsidan, visnet
Matematiknätverket- Hans Melen redogör för Matematiknätverkets arbete under
året. Matematiknätverket har inkommit med en verksamhetsberättelse. Denna
presenteras på hemsidan visnet
5.2 2022 års Verksamhetsplan 2022
Jonas Jonsson och Marie Egerstad går igenom förutsättningarna och grundramarana för
Verksamhetsplanen 2022 med nätverken samt styrelsen.
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Förslag från styrelsemöte 2021-11-30 enligt nedan har ordförande och vice ordförande tagit
med i VP arbetet.
Christian Thomsen presenterar ett förslag om att ge arbetsgrupperna för
nätverken ett återstartsbidrag för att kunna bidra till medlemsnytta för nätverken.
Styrelsen är positiv till detta och förslaget diskuteras med arbetsgrupperna för
nätverken och i verksamhetsplanearbetet.

6. Verksamhet

-

Simon Dahlgren kommer med förslag att inför 2022 att tillsätta en
utbildningsstrateg på konsultbasis alternativt beställa underlag kring
omvärldsbevakning som underlag till styrelsemöten för att få en bra bas till våra
analyser. Inga beslut tas. Punkten tas med in i budgetdiskussionerna inför
Verksamhetsplan 2022.

-

Beslut från styrelsen från styrelsemöte 2021-11-30 att få med i arbetet med
verksamhetsplanen: Styrelsen beslutar att ett fokusområde för 2022 i
verksamhetsplanen skall vara Yrkesvux och kompetensförsörjning

6.1 Rapport från arbetsgrupper
6.1.1 Poddar och webbinarium
Inger Lilienberg, Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen, Marie Egerstad
En planerad podd om kombinationsutbildningar. Spelas in den 19 januari. Förslag om att
göra ett inslag om digital signerade betyg som Sundsvall kommuns Vuxenutbildning
infört.ViSa kommer att träffa Sundsvalls kommun för att de eventuellt skall delta på ViS
konferensen. Utifrån detta beslutar vi om podd i anknytning till eventuellt deltagande på
ViS konferensen.
6.1.2 Upphandlingsfrågor
Marie Egerstad, Magnus Andersson, Claudiu Deak, Sofie Wiklund, Jussi Koreila
Inget nytt möte har varit sen senaste styrelsemötet.
6.1.3 SFI- pengs utredningen arbetsgrupp:
Sammankallande och deltar i expertgrupp: Jussi Koreila. Adjungerad vid behov:
Michaela Zankl och Marie Egerstad
Gruppen har träffats för diskutera för att därefter lämna input till expertgruppen.
Utredningen är förlängt till 31 mars 2022. Jussi Koreila konstaterar att det börjar bli mer
konkret och textförslag har börjat ta form.
6.1.4 Yrkesvux
Simon Dahlgren, Jennie Sjögren, Marie Egerstad
Inget nytt möte har varit sen senaste styrelsemötet.
6.2 Samverkan med nätverken
Magnus Andersson, Anna Falkström Olsson, Hans Melen, Anna Örnestad, Eva Florin
Dokumentet om samverkan mellan styrelse och nätverk är framtagen, den presenterades
av nätverksrepresentanterna och styrelsens utsedda kontaktpersoner på styrelsemötet den
2021-11-30, smärre justeringar gjordes och fastställs härmed av styrelsen. Information om
nätverket skall finnas på hemsidan. Caroline Waldenström ser över hur informationen på
hemsidan skulle kunna se ut, hon utgår från det dokument som skapats. Återkopplar till
AU innan publicering.
Anna Falkström Olsson och Magnus Andersson är kvar som kontaktpersoner tills vidare.
När AU träffar arbetsgrupperna i det planerade mötet mellan AU och arbetsgrupper tas
frågan upp om kontaktperson och de behov som styrelsen och arbetsgrupperna ser att
kontaktpersonen skall bidra med. Därefter beslutar styrelsen om vem som är
kontaktperson. Jonas Jonsson påminner nätverken om att det är viktigt att de håller sin
information på hemsidan aktuell genom att skicka uppdaterade texter till Caroline
Waldenström.
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7. Mötesplatser

7.1 ViS konferens 2022, Stockholm 4-5 april
Anna Falkström Olsson, Jonas Jonsson, Claudio, Simon Andersson , Magnus Andersson.
Diskussionen utgår från covidsituationen. 2 dagar på plats i Stockholm med möjlighet till
digitalt deltagande. Dag 1 hålls seminarier i helsal på samtliga seminarier, dag 2 hålls
parallella seminarier, nätverken har lämnat förslag på vad de önska ha för seminarier.
7.2 Almedalen
Preliminärt förslag på vilka som vill/kan delta: Jennie Sjögren, Jonas Jonsson, Christian
Thomsen, Marie Egerstad, Simon Dahlgren, Jussi Koreila, Michaela Zankl och Claudio
Deak.
Frågan lämnas tillsvidare. Eventuellt är kompetensutvecklingsfrågan något som kan vara
ett tema.

8.
Remisser och
inbjudningar

8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela
Inga nya remisser, dock upplyser Simon Dahlgren att det kommit en ny remiss som heter
“En god kommunal hushållning” ViS är inte remissinstans men det kan beröra Vux. Simon
Dahlgren undersöker.
Förfrågningar om deltagande :
8.2 Pågående remisser och samråd
Fler skall nå målen för sin utbildning; Sara Frank, SKR- Förslag 13-14 den 10
januari. Ändrat beslut, förslag styrelsemötet i februari.
-

Skolverket, seminarium om ämnesbetygen, 17 januari 11-12, 2 personer. Claudio
Deak samt Michaela Zankl

8.3 Inlämnade och avslutade remisser sedan föregående möte
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU
2021:70)
Remissvar 23 december
Ansvarar: Jonas Jonsson (sammankallande), Jennie Sjögren
Finns publicerad på Visnet
9. Informationsarbete

9.1 Information och kommunikation
Caroline Waldenström
LinkedIn kommer att stängas, en ny har skapats. Samtliga i styrelsen kommer att göras till
redaktörer. Även nyhetsbreven kan läggas på LinkedIn.
Vi har många som följer Facebook. Nyhetsbreven skulle behöva bli mer matnyttiga. Ett
förslag är att de saker som sprids på tex Facebook skrivs ihop som information på
Nyhetsbrevet.
Caroline Waldenström är med på samtliga styrelsemöten, ett förslag är att Caroline fångar
saker från möten och kommenterar saker som är med under styrelsemöten på
Nyhetsbreven.
Det är valår, vad vill varje parti med Vuxenutbildningen? En fråga att förbereda till
Almedalen. Var och en i styrelsen funderar , utifrån det arbete man har, vad är det centrala
att få svar på från politiken. Frågor skickas till AU som sammanfattar på AU 2022-01-24
för att därefter skick till Caroline Waldenström.

10. Övriga frågor

10.1 Valberedning
Jonas Jonsson kontaktar Elisabeth Andreasson för att få igång valberedningen. Jonas
Jonsson bjuder in till kort avstämning på styrelsemötet i februari.
10.2 Validera praktik
Varför kan man inte validera APL men samtidigt få statsbidrag? Det kommer till sin spets
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nu vid corona. Detta lyfter vi in i samtalen med Statsbidragsenheten via
Yrkesvux-arbetsgruppen.
11.
Mötet avslutas

11.1 Ordförande avslutar mötet

Justeras

Justerat av Jonas Jonsson 2022-01-25

