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Tid för styrelsen Datum 2023-01-11–2023-01-12

Plats Fysiskt styrelsemöte. Adress: Rosenlundsgatan 52 (Stockholm)

Kallade Marie Egerstad (Ordförande)
Claudiu Deak (Vice ordförande)
Christian Thomsen (Kassör)
Veronica Vasic (Mötessekreterare)
Jennie Sjögren (Vice sekreterare)- Frånvarande (sjuk)
Simon Dahlgren
Jussi Koreila
Michaela Zankl
Per Andersson
Per Pettersson,
Joakim Bergquist

Inbjudna Inbjuden gäst: Regeringens särskilde utredare Elof Hansjons med sekretariat för
Yrkesvuxutredningen, Dir. 2022:84
langsiktig-och-behovsanpassad-yrkesutbildning-for-vuxna-dir-202284 (regeringen.se)

I övrigt inga inbjudna gäster.

1.Mötets öppnande 1.1 Ordförande öppnar mötet
1.2 Mötet fastställer dagordningen

2. Föregående protokoll
2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll

● Nyhetsbreven godkänns sedan december 2022 av arbetsutskottet  innan det
skickas ut för publicering till ViS  medlemmar.

● ViS prioriterade fokusområden för 2023 har genom dialog tagits fram, enligt
nedan:
➢ Strategiskt påverkansarbete
➢ Kompetensförsörjningsfrågan
➢ Kvalitativ vuxenutbildning
➢ Intern/extern kommunikation och varumärke

● Kommunikationsgruppen har i uppdrag att se över  ViS budskap och grafiska
profil.

3. Beslut/Information från
AU

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

4. Ekonomi 4.1 Ekonomi
4.1.1 Genomgång av bokslut 2022. ViS kassör redogör för bokslutet.
4.1.2 Genomgång förslag till budget 2023. Budgeten fastställs på kommande årsmöte.

5. Styrelsens arbete 22/23 5.1 ViS Verksamhetsberättelse 2022.
Ordförande presenterar utkast till verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen finns
tillgänglig på Driven.
Beslut: Verksamhetsberättelsen fastställs på kommande styrelsemöte i februari.

https://www.regeringen.se/49f477/contentassets/aa31cac9b6654bb280f84667430f4b4e/langsiktig-och-behovsanpassad-yrkesutbildning-for-vuxna-dir-202284
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5.2 ViS Verksamhetsplan 2023.
Ordförande presenterar ett  utkast till verksamhetsplan för 2023.
Beslut: Verksamhetsplanen fastställs på kommande styrelsemöte i februari. Styrelsen
lämnar kommentarer direkt i dokumentet på Driven. Arbetsgruppen för “Kvalitetsfrågor”
tittar särskilt på skrivningarna för fokusområdet kvalitet.
Deadline: En vecka före nästa styrelsemöte.

6. Verksamhet 6.1 Rapport från arbetsgrupper

6.1.1 Arbetsgrupp Kommunikation:
Kanaler ViS-webb, Facebook, LinkedIn, nyhetsbrev, poddar/webinarium. Deltagare i
arbetsgruppen: Jussi Koreila, Michaela Zankl, Per Andersson, Christian Thomsen

● Inget att rapportera

6.1.2 Arbetsgrupp Mötesplatser:
Deltagare i arbetsgrupp: Christian Thomsen, Marie Egerstad, Claudiu-Gelu Deak,
Michaela Zankl, Per Pettersson

● Sammanfattning av teman  kring kommande ViS konferens i Linköping den 2-3
maj 2023. Programplanering är påbörjad. Första dagen omfattas av information
från politiken, Skolverket mm. Andra dagen kommer att ha en forskarinriktning
och valbara seminarier. Representanter från nätverken är inbjudna till nästa
planeringsmöte.
Konferensgeneraler: Michaela Zankl och Per Pettersson

● Sammanfattning kring Almedalsveckan
-Avtal är skrivna med konsulterna
-Boende är fixat
-Ny föreläsningslokal, plan 2 Biblioteket
-Mingellokal bokad
General för Almedalsveckan: Christian Thomsen

6.1.3. Arbetsgrupp: Kvalitet inom vuxenutbildningen
Deltagare i arbetsgrupp: Claudiu-Gelu Deak, Joakim Bergqvist, Veronica Vasic, Jussi
Koreila

● Inget att rapportera

6.1.4. Arbetsgrupp Kompetensförsörjning
● Från och med 2023, är denna arbetsgrupp nedlagd och hela styrelsens ansvar.

Återkommer som en punkt på kommande styrelsemöten.

6.2 Påverkansarbete

● Möte den 26/1 med Skolverkets Statsbidragsenhet gällande ViS öppna brev om
statsbidraget kring kartläggning och validering. Marie Egerstad, Christian
Thomsen och Jussi Koreila från styrelsen träffar Skolverket för en dialog kring
tilldelningsbeslutet efter inkomna synpunkter från ViS medlemmar.

● Regeringens särskilde utredare Elof Hansjons deltog under årets första
styrelsemöte tillsammans med sekretariatet: Lisa Ahlström, Anders Jutell och
Nils Kabner. Vid mötet diskuterades huvudpunkterna i utredningens direktiv ur
ett ViS -perspektiv där särskilt fokus fanns på statsbidraget för regionalt
yrkesvux, urvalsregler och förkunskapskrav, prövningar, riksrekryterade
utbildningar och slutligen behovet av elevstöd.
https://regeringen.se/49f477/contentassets/aa31cac9b6654bb280f84667430f4b4e
/langsiktig-och-behovsanpassad-yrkesutbildning-for-vuxna-dir-202284

https://regeringen.se/49f477/contentassets/aa31cac9b6654bb280f84667430f4b4e/langsiktig-och-behovsanpassad-yrkesutbildning-for-vuxna-dir-202284
https://regeringen.se/49f477/contentassets/aa31cac9b6654bb280f84667430f4b4e/langsiktig-och-behovsanpassad-yrkesutbildning-for-vuxna-dir-202284
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7. Nätverk 7.1 Ej aktuellt för detta styrelsemöte

8.
Remisser och inbjudningar

8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela

Förfrågningar om deltagande

1.18. Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag;
Diarienummer: U2022/03532 - Svar senast 31/3 2023.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-2
02253/

● Styrelsen har beslutat att Jussi K, Per P och Veronica V får mandat att ta fram ett
utkast till remissvar för ViS räkning.

8.1.2 Remiss av Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd; Diarienummer:
U2022/03966 - Svar senast 20/3 2023
Remiss av promemorian Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt
konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande - Regeringen.se

● Styrelsen har beslutat att att nätverket SiV får mandat att ta fram ett utkast till
remissvar för ViS räkning.

8.1.3 Remiss av promemorian Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad
yrkestitel; Diarienummer U2022/03863 - Svar senast 16/3 2023
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/
12/krav-pa-folkhogskolorna-nar-underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/

● Styrelsen har beslutat att inte svara på remissen

8.2 Pågående remisser och samråd - uppföljning

8.2.1 Nätverk för RISE testmiljö Vigeo - nästa möte 10/2

9. Information 9.1 Information och kommunikation

10. Övriga frågor 10.1 Övriga frågor

10.1.1 Sammanfattning av nya avtal med konsulter

10.1.2 Kommande fokus och samarbeten

● ViS ska verka för kontinuerliga kontakter med departement, myndigheter och
SKR. Vidare sker kontakter med företrädare för olika utredningar,
arbetsmarknadens parter samt andra aktörer med intresse för, och inflytande över
vuxenutbildningen. Påverkansarbete sker även genom besvarande av för
vuxenutbildningen relevanta remisser.

10.1.3 Regleringsbrev
● Genomgång av hur regleringsbrevens olika delar påverkar vuxenutbildningen.

10.1.4 Kommande styrelsemöte
● Styrelsemöte 6-7 februari i Stockholm

11. Beslut 11.1 Sammantagna beslut under styrelsemötet

11.1.1 Beslut: Beslut om verksamhetsberättelse 2022 och Verksamhetsplan 2023 fattas på

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202253/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202253/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-promemorian-fler-veckor-med-omstallningsstudiestod--for-starkt-konkurrenskraft-sakrad-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/12/remiss-av-promemorian-fler-veckor-med-omstallningsstudiestod--for-starkt-konkurrenskraft-sakrad-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/12/krav-pa-folkhogskolorna-nar-underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/12/krav-pa-folkhogskolorna-nar-underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
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styrelsemötet i februari. Styrelsens ansvarar för att läsa igenom och kommentera ViS
Verksamhetsplan 2023. Återfinns i Drive.

11.1.2 Beslut: Från och med 2023, arbetsgruppen Kompetensförsörjning nedlagd och hela
styrelsens ansvar (se 6.1.4).

11.1.3 Beslut: Styrelsen har beslutat att Jussi K, Per P och Veronica V får mandat att ta
fram ett utkast för ViS räkning gällande Remiss av betänkandet Statens ansvar för skolan –
ett besluts- och kunskapsunderlag;

11.1.4 Beslut: Styrelsen har beslutat att att nätverket SiV får mandat att ta fram ett utkast
för ViS räkning gällande Remiss av Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd.

11.1.5 Beslut: Styrelsen har beslutat att inte svara på remissen gällande Krav på
folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel.

11. Mötet avslutas 11.1 Ordförande avslutar mötet

Sekreterare Veronica Vasic

Justerare Marie Egerstad


