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Tid för styrelsen

2022-02-07 kl: 9.00-16.00

Plats

OBS! Planerat för möte på plats men ändrat till digitalt möte, Christian Thomsen skickar
mötesinbjudan

Kallade

Jonas Jonsson (Ordförande)
Marie Egerstad (Vice ordförande)
Christian Thomsen(Kassör)
Jennie Sjögren (Sekreterare)
Magnus Andersson
Anna Falkström Olsson
Simon Dahlgren
Inger Lilienberg (frånvarande)
Jussi Koreila (närvarar 9-12)
Michaela Zankl
Claudiu Deak (närvarade från 10.30- 12.00)
Vakant, (Sofie Wiklund)

Inbjudna

Nätverk- 13.00-16.00
Hans Melen, Matematiknätverket
Pernilla Berntsen, ViSA
Eva Florin, SiV
Kommunikatör-9.00-16.00
Caroline Waldenström
Valberedningen 9.00-10.00
Elisabeth Andreasson
SKR 11.00-12.00
Jenny Frank och Tobias Fannqvist

1.Mötets öppnande

1.1 Ordförande öppnar mötet
1.2 Mötet fastställer dagordningen
Tillägg med följande punkter:
-Under Informationsarbete; Marknadsföring med hjälp externa konsulter, Jennie Sjögren
-Under verksamhet; Påverkansarbete; samtal med SKR.

2. Föregående protokoll

2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll
-

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 2022-01-10:Klart för genomgång till nästa AU. När den är godkänd så
skickas dokumentet till Anna Ekström av Jennie Sjögren.
Beslutsuppföljning: Jennie Sjögren måste kontrollera några frågor med med SiV,
skrivningen är klart till nästa AU
-

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
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material som tidigare sekreterare skickat till henne. 2022-01-10 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.
Beslutsuppföljning: Jonas Jonsson och Jennie Sjögren ansvarar för att protokollet
publiceras.
-

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. 2022-01-10: 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.
Beslutsuppföljning: Inbokat till 25 februari 2022
-

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. På möte 2022-01-10 redogjorde Jonas att han ännu inte
kontaktat Kalle Hedlund. Jonas Jonsson gör det innan nästkommande
styrelsemöte.
Beslutsuppföljning: Jonas Jonsson har ställt frågan till Kalle Hedlund om det finns ett
intresse av att bilda nytt nätverk/samverka. Han har inte fått någon återkoppling.
-

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. 2022-01-10: 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.
Beslutsuppföljning: Mötet som blev inbokat kunde endast Christian Thomsen närvara på
varpå frågan inte kunde bearbetas. Nytt möte bokas in där frågan tas för återkoppling till
styrelsen.
-

Uppföljning protokoll 2022-01-10 punkt 9.1: 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 skicka till
Caroline waldenström.
Beslutsuppföljning: Punkten behandlas under 3.1.3

3. Beslut / Information
från AU 2022-01-24

3.1 Punkter för beslut och information i styrelse är överförda till dagordningen.
3.1.1 Information om att AU beslutat att ändra styrelsemöte 2022-02-07 från ett fysiskt
möte till ett digitalt möte
3.1.2 Information om att AU beslutar enligt förslag från konferensgruppens. Frågan
presenteras och uppdateras under punkt 7.1
Den fysiska konferensen flyttas fram till í höst, ViS erbjuder en digital kostnadsfri
konferens, under våren 2022
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3.1.3 Information om att AU bearbetat frågor utifrån beslut i styrelse 2022-01-10 och
skickat de vidare till Caroline Waldenström. Frågan bearbetas under 9.1.1.
4. Ekonomi

4.1 Ekonomi
Christian Thomsen informerar om budget samt intäkter. Under 2021 har antalet
medlemmar i ViS ökat med 10. De ekonomiska rapporterna bifogas protokollet.
Styrelsen har tidigare beslutat (20220110 samt 20211025) att inte ha ett Altinget
medlemskap. Jonas Jonsson berättar att vi har ett medlemskap under 2022 som inte sagts
upp varpå vi har 10 inloggningar till Alltinget. Vi nyttjar just nu 5. De som använder dem
tycker att debattartiklarna är bra. Styrelsen beslutar att lägga till Christian Thomsen, Jennie
Sjögren och Michaela Zankl som användare. Jonas Jonsson ansvarar för att lägga till dem.

5. Verksamhetsplan/
Årsberättelse

5.1 Årsberättelse/Verksamhetsberättelse
Jonas Jonsson och Marie Egerstad redogör för ViS årsberättelsen/verksamhetsberättelse
som skall fastställas på årsmötet. Utgångsläget har varit 2021 års Verksamhetsplan.
Styrelsen godkänner det som presenteras. Jonas Jonsson, Maria Egerstad och Christian
Thomsen ansvarar för att ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse färdigställs
och sammanfogas till årsbokslut som framläggs till årsmötet. ViSa lyfter önskemålet om
att särskilja nätverkens intäkter och utgifter. Christian Thomsen tar med detta önskemål till
revisorerna.
5.2 2022 års Verksamhetsplan ViS
Verksamhetsplanen skickas via mail av Marie Egerstad och Jonas Jonsson till styrelsen för
fastställande på årsmötet.
5.3 2022 års Verksamhetsplan Nätverk
Hans Melen, Matematiknätverket, Pernilla Berntsen, ViSA, Eva Florin, SiV
Nätverken sammanfattar de viktigaste aktiviteterna utifrån sin Verksamhetsplan och som är
planerade under året och beskriver vad de tänkt göra för “starta upp bidraget”.
Verksamhetsplanerna har skickats i förväg till styrelsen. Verksamhetsplanerna kommer att
publiceras på ViS hemsida efter årsmötet då budgeten är fastställd. Styrelsen anser att
verksamhetsplanerna stämmer väl överens med ViS syfte och uppdrag samt inriktningen på
förslaget till ViS verksamhetsplan 2022 som framläggs till årsmötet .
Eva Florin (SiV) redogör för nätverkets verksamhetsplan för 2022. Nätverket belyser
särskilt vikten av att kunna göra studiebesök på tex CSN och UHR för att kunna bedriva ett
aktivt påverkansarbete. Webbinarium och att hitta föreläsare som skapar medlemsnytta,
ekonomi och verksamhetsplanen har stått högt på agendan den senaste tiden.
Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, vägledning som hela skolans ansvar och
vägledning i klassrummet samt vikten av studie- och yrkesväglednings som fokuserar på
vägledning gentemot arbetslivet anser styrelsen är viktiga frågor att få upp på agendan i
alla forum och undrar hur arbetsgruppen kan bidra till att dessa frågor aktivt diskuteras
och eventuellt fortbildas kring. Styrelsen önskar att det kan vara en fråga som nätverket
arbetar med. Eva Florin tar med detta till arbetsgruppen.
Pernilla Berntsen (ViSA)lyfter vikten om samverkan kring påverkansarbete mellan
styrelsen, ViSa och SiV.
Vidare meddelar Eva att om starta upp bidraget blir beviljat av årsmötet planerar gruppen
att kunna boka in föreläsare i webbinarium form som i normalfallet kostar lite mer pengar
till medlemmar i ViS. Tex forskare/föreläsare från Stockholms Universitet.
Pernilla Berntsen (VisA) redogör för verksamhetsplanen för 2022. Nätverket planerar
workshops med olika fokusområden som endast vänder sig till medlemmar för att gynna
dem, det skall vara gratis, exempel på fokusområden är IKE, statsbidrag och hantering av
NP. Medlemsnyttan skall vara fokus och erbjuda föreläsare som riktar sig till professionen.
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Administratörer inom Vux är en grupp som inte får så mycket fortbildning.
ViSa har skickat ut enkäter till medlemmarna och svaren på denna ska vara styrande i
planeringen av innehåll i verksamhetsåret. ViSa vill tex öka påverkansarbetet mot tex
Skolverket. Aktuella områden som är extra viktiga för ViSas arbetsgrupp är statsbidrag.
Statsbidragsenheten är därför en viktig samverkanspartner, även förändringar i
betygsskalan, och hur det påverkar administrationens arbete är en viktig fråga.
Styrelsen lyfter frågan om kvalitet och statistik kopplat till Kolada, SCB och UHR och den
rapportering som sker på ett, som styrelsen upplever det, på olika sätt över Sverige, och
önskar att detta kan vara en samverkansfråga mellan styrelse och nätverk men också en
fokusfråga för nätverket att ta fasta på i sin planering för kommande år. Kvalitet och
kvalitetsarbete, egenkontroll blir viktigare och viktigare. Att den officiella statistiken är
korrekt är väldigt viktigt. Pernilla Berntsen tar med frågeställningen till arbetsgruppen och
funderar även hur och om nätverket kan bidra till att denna fråga lyfts i olika sammanhang
i samverkan med styrelsen samt att arbetsgruppen på olika sätt kan bidra till fortbildning i
frågan till VuxenutbildningsSverige.
Styrelsen vill särskilt påpeka att administrationen inom Vuxenutbildningen är extremt
komplext och att ViSa nätverket är viktig för att bedriva påverkansarbete i samverkan med
styrelsen.
Hans Melen (Matematiknätverket) redogör för verksamhetsplanens fokusområden,
kartläggning av elevers tidigare kunskaper i matematik samt att kunna påverka att
matematik och vuxnas lärande på ett bättre sätt skall belysas på lärarutbildningen.
Styrelsen konstaterar att fokus på Vuxenutbildningen saknas inom både lärarutbildningen,
Studie. och yrkesvägledarutbildningen samt Rektorsutbildningen och att detta absolut
måste vara en gemensam fråga mellan styrelse och nätverk att lyfta i de forum som ger
möjlighet att förändra detta. Styrelsen anser att vuxnas lärande generellt är en viktig faktor
att samverka kring. Nätverket ser även att det saknas mycket fortbildning kring
vuxendidaktik varpå även detta skall vara ett fokusområde för nätverket att ändra på genom
att tex genomföra flera webbinarier. Matematiknätverket kommer att ha stort fokus på den
grundläggande vuxenutbildning under 2022 och vill belysa hur elevinflytande, delaktighet
och kartläggning är viktiga ingredienser i ett motivationsskapande förhållningssätt.
Ett annat område som nätverket vill lyfta och som berör den grundläggande
vuxenutbildningen är matematikens roll i yrkesutbildningar. Vilka matematiska
kompetenser behövs och hur kan man arbeta för att öka motivationen? Nätverket kommer
under året att erbjuda ett seminarium kring metoder för samtal i syfte att möta och
kartlägga nya studerande. Styrelsen lyfter att kartläggning är en viktig fråga och föreslår
samverkan med SiV då det framför allt är studie- och yrkesvägledare som arbetar med att
kartlägga och validera kunskaper innan eleven antas. Eva Florin och Hans Melen tar med
den frågan till sina arbetsgrupper och funderar på hur en samverkan i frågan skall kunna
komma till stånd.
5.4 Årsmöte
Följande planering föreslås och beslutas:
● Årsmötet hålls digitalt den 4 april, kl 15.00, styrelsen är på plats i Stockholm.
● Christian Thomsen får i uppdrag att tillfråga Tretton 2 om att hålla i och
administrera mötet. Rösträknare är viktigt.
● ™ invent får i uppdrag att boka hotellrum till styrelsen för de som behöver ett
rum. Anna Falkström Olsson skickar en förfrågan om vilka som behöver rum.
● Caroline Waldenström tillfrågas att vara ordförande på mötet
Jennie Sjögren tillfrågas att vara sekreterare på mötet.
●
Samtliga ledamöter funderar över och kommer med förslag på representanter
●
för beslut om ny valberedning.
● Förslag från styrelsen att årsmötet beslutar om att medlemsavgiften skall se lika
ut som tidigare år sam att arvoderingen skall vara följande:
○ Ordförande 6000 kronor (samma nivå som 2021)
○ Vice ordförande 4000 kronor (höjning med 1000 kronor jämfört med
2021)
○ Sekreterare 4000 kronor (samma nivå som 2021)
○ Kassör 5000 kronor (samma nivå som 2021)
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6. Verksamhet

6.1 Rapport från arbetsgrupper
6.1.1 Poddar och webbinarium
Inger Lilienberg, Anna Falkström Olsson, Christian Thomsen, Marie Egerstad
Inget nytt att rapportera, inget möte sedan föregående styrelsemöte
6.1.2 Upphandlingsfrågor
Marie Egerstad, Magnus Andersson, Claudiu Deak, Sofie Wiklund, Jussi Koreila
Inget nytt att rapportera, inget möte sedan föregående styrelsemöte
Vi beslutar att vi göra någon informationsinsats på hemsida och sociala medier kring de
nya upphandlingsreglerna. Claudio Deak och Caroline Waldenström kommunicerar kring
detta.
6.1.3 SFI- pengs utredningen arbetsgrupp:
Sammankallande och deltar i expertgrupp: Jussi Koreila. Adjungerad vid behov:
Michaela Zankl och Marie Egerstad
Jussi Koreila har deltagit på ett möte och redogör för detta. Samtalen handlar mycket om
hur man mäter progression. Många har visat intresse för den hearing som utredningen
erbjöd som VIS spridit information kring. De fick göra ett urval kring vilka som fick delta.
Även SKR är med i expertgruppen.
6.1.4 Yrkesvux
Simon Dahlgren, Jennie Sjögren, Marie Egerstad
Inget nytt att rapportera, inget möte sedan föregående styrelsemöte
6.2 Samverkan med nätverken
Magnus Andersson, Anna Falkström Olsson, Hans Melen, Anna Örnestad, Eva Florin
Möte mellan AU och arbetsgrupperna i nätverk är inbokat den 25 februari 2022
6.3 Påverkansarbete
Besök av SKR, Sara Frank och Tobias Fannkvist
Sara och Tobias inleder samtalet med att beskriva att fokus inom organisationen på SKR
för Vuxenutbildningen har stärkts. Efter sommaren så kommer det finnas 2,5 tjänst kopplat
till Vuxenutbildningen mot tidigare 1 tjänst.
Följande områden diskuterades:
-

7. Mötesplatser

Kombinationsutbildningar, hur dessa kan utvecklas och utökas i omfattning samt
vad som krävs för att en bred målgrupp ska nås,
Hur de riktade statsbidragen för vuxenutbildningen bör förändras för bättre
planeringsförutsättningar och att tillgängliga statsbidrag ska nyttjas i högre
utsträckning samt hur SKR och ViS kan driva denna fråga tillsammans,
Lagrådsremissen gällande planering och dimensionering av gymnasial
utbildning,
Studie- och yrkesvägledningens roll och betydelse inom vuxenutbildningen och
hur den kan stärkas.

7.1 ViS konferens 2022, Stockholm 5 april
Anna Falkström Olsson, Jonas Jonsson, Claudio, Simon Andersson , Magnus Andersson.
Den fysiska konferensen flyttas fram till í höst på grund av osäkerheten kring pandemin.
Beslutat nytt datum för konferensen är 10-11 oktober 2022. ™ invent sköter det
administrativa kring ändringen. ViS erbjuder en digital halvdagskonferens, den 5 april som
är kostnadsfri för deltagare, preliminär tid 8.30-12.00. Inbjudna talare blir Anna Ekström,
Skolverket och ViS nätverk som kommer att erbjuda valbara pass om 45 minuter.
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Marie Egerstad och Jonas Jonsson inleder och avslutar den digitala konferensen.
Nätverken skickar sin information om vad deras pass skall innehålla till Mikael Andersson
Tretton 2. De synkar därefter ihop helheten tillsammans med nätverken och ger dem
hålltider etc.
7.2 Almedalen
Preliminärt förslag på vilka som vill/kan delta: Jonas Jonsson, Christian Thomsen,
Marie Egerstad, Simon Dahlgren, Jussi Koreila, Michaela Zankl och Claudio Deak.
Arbetsgruppen är de som preliminärt åker enligt ovan. Preliminära bokningar är gjord av
lokaler. Jonas är sammankallande och bjuder även med konsulter. Konsulterna är Tretton 2
och är redan avtalade.
DUA delegationen via Linus Källander har kontaktat ViS för samverkan på Almedalen om
Lokala jobbspår. Om vi har ett program kring kompetensförsörjning så fungerar det väl.
Jonas Jonsson svarar Linus att ett intresse finns från ViS sida men bara om det faller in i
det program som ViS planerar. Arbetsgruppen håller därefter frågan levande under sin
planeringsperiod.
8.
Remisser och
inbjudningar

8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela
Inga nya remisser
Förfrågningar om deltagande :
Inga nya förfrågningar
8.2 Pågående remisser och samråd
Fler skall nå målen för sin utbildning; Sara Frank, SKR
8.3 Inlämnade och avslutade remisser sedan föregående möte
Claudio Deak samt Michaela Zankl har deltagit på ett seminarium med Skolverket den 17
januari om ämnesbetygen och rapporterade därifrån.

9. Informationsarbete

9.1 Information och kommunikation
Caroline Waldenström
9.1.1 Frågor till politiken
Styrelsen har beslutat att kontakta de politiska partierna för att se hur de tänker kring en rad
frågor kopplat till Vuxenutbildningen i och med att det är valår så räknar styrelsen med att
Vuxenutbildningen kommer att bli aktuell som valfråga. Styrelsen vill därför lyfta några
frågor som är särskilt viktiga för våra medlemmar att få svar på.
Statsbidrag och villkoren kring dem, tex
validering av APL tillåts inte i kombination med statsbidrag
Statsbidrag för yrkesvux tillåter inte tillsättning av tjänster får endast
användas till platser (tex fler syv, lärare och handläggare som skall
möjliggöra tillgång till fler platser)
Regionaliseringen kontra planering och dimensionering
Komvux utifrån individens behov eller arbetsmarknadens behov ? Tyder UHR:s
uppdrag med ett nationellt prov för grundläggande behörighet att man vill
minska på allmänna kurser för att komvux skall vara yrkesutbildning i högre
utsträckning?
Komvux som integrationsåtgärd, hur ser man på att lösningen på integrationen
tycks vara att alla skall gå en yrkesutbildning?
Studie- och yrkesvägledningens centrala roll inom Vuxenutbildningen
Styrelsen beslutar att förutom ovanstående punkter granska vad vi sedan tidigare lyft i
olika remisser och vad har vi fått gehör för och inte och sammanfatta detta. Styrelsen anser
även det är av vikt att vi granskar lagrådsremissen om regionaliseringen, planering och
dimensionering för att få med viktiga ståndpunkter från den i vårt påverkansarbete.
Caroline Waldenström ges i uppdrag att skriva ihop ett förslag på text som kan skickas till
politiker utifrån dagens samtal på styrelsemöte. Därefter kommer AU tillsammans med
Caroline Waldenström ta fram ett förslag till strategi om hur dessa ståndpunkter skall
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användas och hur vi skall arbeta vidare för att bedriva påverkansarbete utifrån dem. Beslut
om strategi sker på styrelsemöte.
9.1.2 Marknadsföring med hjälp externa konsulter.
Jennie Sjögren och Marie Egerstad har ett uppdrag som blivit pausat under pandemin om
att fundera över om och hur nyttjande av externa konsulter skulle kunna bidra till ökad
medlemsrekrytering. Styrelsen beslutar att helt stryka detta uppdrag då
medlemsrekryteringen är god. Frågan lyfts igenom om behov uppstår.
10. Övriga frågor

10.1 Valberedningen genom Elisabeth Andreasson deltar på styrelsemötet
Valberedningen består av Elisabeth Andreasson, Eva Holm, Tony Ivarsson, Jonas Jaegers
och Rasmus Rossi.
2022-03-15 planeras att valberedningens förslag är klart, nomineringen startar under vecka
7.
Valberedningen använder samma förfarande som 2021.
Samtliga nominerade intervjuas. Samtliga ledamöter i styrelsen, både de vars mandat går ut
samt de som har mandatår kvar intervjuas antingen via skriftliga frågor eller muntligt.
Valberedningen tar hänsyn till följande punkter inför förslag till beslut på ny styrelse till
årsmötet:
● Genus, det är viktigt med en jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen
● Organisation, vilken erfarenhet bär man med sig in i styrelsen. Den gemensamma
erfarenheten på styrelsen ska vara bred.
● Geografi,en spridning på representationen från norr till söder i Sverige måste
finnas måste finnas
● Liten och storkommun, representationen i styrelsen skall finnas för båda
● Kommun/privata aktör, representationen av båda anordnarna måste finnas
● Vilka drivkrafter har styrelsemedlemmen och vad vill hen bidra med, bredden på
kompetens måste finnas
● Förnyelsetakten på styrelsemedlemmar måste vara lagom så att kompetens för
styrelseuppdraget kvarstår i relation att nya drivkrafter kommer in i styrelsen

11.
Mötet avslutas

11.1 Ordförande Jonas Jonsson avslutar mötet

Sekreterare

Jennie Sjögren

Justerare

Jonas Jonsson

