
Protokoll ViS styrelsemöte 20230206–20230207
_______________________________________________________________

Tid för styrelsen Datum 2023-02-06-–2023-02-07
Mötestider: Lunch-lunch möte

Plats Fysiskt styrelsemöte. Adress: Rosenlundsgatan 52 (Stockholm)

Kallade Marie Egerstad (Ordförande)
Claudiu Deak (Vice ordförande)
Christian Thomsen (Kassör) frånvarande dag 2
Veronica Vasic (Sekreterare) frånvarande dag 1 och 2
Jennie Sjögren (Vice sekreterare)
Simon Dahlgren
Jussi Koreila
Michaela Zankl frånvarande dag 1 och 2
Per Andersson frånvarande dag 1
Per Pettersson,
Joakim Bergquist

Inbjudna Nätverken bjuds in digitalt 6/2 mellan 14.00-15.30

Kommunikatör bjuds in till styrelsens fysiska möte den 6/2

Arbetsförmedlingen bjuds in 7/2 mellan 10:30-11:15

1.Mötets öppnande 1.1 Ordförande öppnar mötet
1.2 Mötet fastställer dagordningen.
Jennie Sjögren utses till mötessekreterare i ordinarie sekreterares frånvaro.

2. Föregående protokoll
2.1 Beslutsuppföljning föregående protokoll

● Beslut: Fastställa Verksamhetsberättelse 2022 och Verksamhetsplan 2023. Styrelsen
ansvarar för att läsa igenom och kommentera ViS Verksamhetsplan 2023. Återfinns
i Drive.

● 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;

● 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.

● Beslut: Att se över ViS budskap och grafiska profil. Presentation av
kommunikationsgruppen (information under punkt 6.1.1).

3. Beslut/Information från
AU

Nya förfrågningar om remissvar är överförda till aktuell punkt i protokollet.

4. Ekonomi 4.1 Ekonomi

4.1.1 Christian Thomsen presenterar förslag till budget 2023. Styrelsen fastställer
budgetförslag för 2023 för vidare beslut på årsmötet.
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5. Styrelsens arbete 22/23 5.1 ViS Verksamhetsberättelse 2022
Vid föregående styrelsemöte gick ordförande igenom utkast till verksamhetsberättelse för
2022. Styrelsen har därefter haft möjlighet att kommentera. Styrelsen fastställer
Verksamhetsberättelsen för 2022 för vidare beslut på årsmötet.

5.2 ViS Verksamhetsplan 2023
Ordförande gick igenom förslaget till Verksamhetsplan 2023. Styrelse och nätverk fastställer
verksamhetsplanen för vidare beslut på årsmötet.

Nätverken redogjorde för sina respektive verksamhetsplaner för 2023. Dessa biläggs till
årsmötet.

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

● Gruppen träffades i slutet på januari. Gruppen samtalade om hemsidan och vilket
mål och syfte vi har med den.  Gruppen samtalade också kring vilket  budskap vi
vill ha på roll-ups och annat marknadsföringsmaterial. Styrelsen beslutar om att
beställa pins, nya roll-ups, stora bokstäver (ViS) att använda på scen, namnskyltar,
beachflaggor att använda i samband med kommande mötesforum.
Gruppen samtalade även om poddar och om vi skall fortsätta med dem. Styrelsen
beslutar att vi skall göra det. Nästkommande podd skall handla om skyddad titel för
undersköterska.  Styrelsen beslutar att bordlägga  webbinarium under våren och
lyfter den igen till hösten.

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

● Almedalen:  Styrelsen beslutar att max 6 personer deltar. Christian Thomsen skickar
information till styrelsen. Beslut om vilka som deltar sker längre fram.

● Konferens 2023: Styrelsen lämnar feedback på gruppens förslag på upplägg.
Arbetsgruppen arbetar nu vidare utifrån inkommen feedback.

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

● Arbetsgruppen har haft fokus på att samtala om att få en gemensam bild på vad vi
menar med kvalitet och kvalitetsarbete. Arbetsgruppen har  formulerat mål för
arbetsgruppen i förhållande till verksamhetsplanen och kan nu arbeta mer
systematiskt.  Arbetsgruppen ska arbeta mer konkret och tex skriva debattartiklar.

6.1.4 Arbetsgrupp: Yrkesvuxutredningen (ny grupp, efter  styrelsebeslut 22-10-09)
Deltagare i arbetsgrupp: Marie Egerstad, Jussi Koreila, Christian Thomsen, Simon Dahlgren,
Per Pettersson

● Arbetsgruppen har inte träffats. Expertgruppen träffas första gången nästa vecka.
Marie Egerstad deltar.
Utredningen kommer att  ha workshops med fokusområden som ringar in
utredningens uppdrag. Workshopen är indelat i följande områden: 1. Elevers tillgång
till stöd 2. Statsbidrag 3. Reformer för en bättre dimensionering 4. Prövning. Till
varje workshop vill utredningen bjuda in ca 5 kommuner.  ViS får möjlighet att
rekommendera personer till varje workshop. Styrelsen skickar förslag på deltagare
till ordförande senast 10 feb.
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6.2 Påverkansarbete

6.2.1  Marie Egerstad, Jussi Koreila och Christian Thomsen har träffat Skolverkets
statsbidragsenhet kring tilldelningen av statsbidraget för “Kartläggning och validering 2023
tillsamman med SKR.  Mer om mötet går att läsa på ViS hemsida.
https://www.visnet.se/paverkan-arkiv/mote-med-skolverkets-statsbidragsenhet/

8.2.2  Styrelsen välkomnar de inbjudna gästerna  från Arbetsförmedlingen, Petter Carolusson,
Enhetschef för Inköp och marknad, samt Nanna Forsberg och Carina Mellberg. Styrelsen och
AF var överens om att vi såg nyttan av fortsatta möten för att samverka kring gemensamma
frågor som tex anvisning till utbildning, individer som står långt ifrån arbetsmarknaden,
samverkan och kommunikation kring individerna.

8.2.3  Dialog kring remissvar: Styrelsen förbereder sig och läser igenom sammanfattningarna
till utredningen: Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/11/sou-202
253/
Arbetsgruppen som ansvarar för arbetet med remissvaret består av Jussi Koreila, Veronica
Vasic samt Per Pettersson.

Samtal förs kring  översiktlig tabell sidan 1181, del 2. Vidare för dialog kring de konkreta
förslagen för komvux samt utbildning på entreprenad:

- Ge visst stöd för huvudmannen om att lägga ut utbildning på entreprenad
- Se över regelverket för ytterligare höja kvaliteten
- Rektorn för utbildningen bör finnas hos den enskilda utbildningsanordnaren
- Staten bör stödja, styra och stimulera regional samverkan i högre utsträckning för

likvärdighet, resurseffektivitet och samordnad kompetens
- Staten bör initiera en försöksverksamhet om en gemensam antagningsorganisation

för att öka likvärdigheten i antagningen
- staten bör ta ansvar för att skolans digitala lösningar; gemensam antagningsverktyg
- Staten bör ta ansvaret för att styra och samordna vissa utbildningar
- Staten bör förstärka sitt ansvar i tilldelning och fördelning av resurser till skolan
- Staten bör förstärka sitt ansvar över professionsutvecklingen

7. Nätverk 7.1 Nätverken

● Nätverken presenterar sina verksamhetsplaner för 2023. Dessa kommer att bifogas
till handlingarna för årsmötet i april.

● SiV har mandat att ta fram ett utkast för ViS räkning Remiss av Ds 2022:29 Fler
veckor med omställningsstudiestöd.SiV meddelar att arbetet går bra och att de
beräknar bli klar i god tid innan deadline.

8.
Remisser och
inbjudningar

8.1 Nya remisser/förfrågningar att fördela

Förfrågningar om deltagande

8.1.1 Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild
utbildning på gymnasial nivå. Svar senast 23/3.

Då remissen är omfattande finns alla dokument att ta del av på
www.skolverket.se/remiss-amnesbetyg

Beslut: Per Pettersson och Claudiu Deak får uppdraget att titta närmare på remissförfrågan
och lämna svar på en övergripande nivå (inte på ämnesnivå). Utkast till remissvar skickas för
godkännande till ViS arbetsutskott.

https://www.visnet.se/paverkan-arkiv/mote-med-skolverkets-statsbidragsenhet/
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/
http://www.skolverket.se/remiss-amnesbetyg
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8.1.2 Remiss: Föreskrifter om ändring i universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS
2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning
som leder till yrkeslärarexamen (UHR:s dnr 4.1.2-00938-2021)
Beslut: Styrelsen beslutar att inte lämna remissvar

8.2 Pågående remisser och samråd - uppföljning

8.2.1  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-202
253/

8.2.2 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

8.2.3 Nätverk för RISE testmiljö Vigeo - Återkoppling till styrelsen sker efter nästa möte som
äger rum 10/2.

9. Information 9.1 Information och kommunikation

● Statusuppdatering av kommunikatör

10. Övriga frågor 10.1 Övriga frågor

ViS medverkan på SKR:s Skolriksdag
Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige på
Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans
utveckling. Styrelsen beslutar att ViS deltar.

ViS konferensen 2023
Se 6.1.2

Nästa styrelsemöte 7-8 mars.
Inbjuden gäst: Svenskt näringsliv, Hanna Cederqvist, dag 2
Inbjuden gäst: Valberedningen

Gäster/påverkansarbete
Statssekreteraren Erik Scheller, har möjlighet att träffa styrelsen i anslutning till årsmötet den
17 april, kl. 14-15. Vi ersätter därmed det digitala årsmötet med ett fysiskt möte för
styrelsemedlemmar (digitalt möte i övrigt) och träffar statssekreteraren innan årsmötet.
Ordförande återkommer med plats och övrig information.

Förslag uppkom att bjuda in lärarnas fackliga organisation för samtal om Vuxenutbildningen.

11. Mötet avslutas 11.1 Ordförande avslutar mötet

Sekreterare Jennie Sjögren

Justerare Marie Egerstad

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/

