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Verksamhetsberättelse 2022 
ViS verksamhet har bedrivits i enlighet med för riksförbundet gällande stadgar och av 
årsmötet fattade beslut och fastställd verksamhetsplan.  

Styrelsens sammansättning och genomförda styrelsemöten  
Styrelsen har, efter beslut vid årsmötet 2022-04-04 och styrelsens konstituerande, haft 
följande sammansättning:  

Ordförande  Marie Egerstad, Göteborgsregionen  
Vice ordförande  Claudiu Deak, Academedia 
Kassör    Christian Thomsen, Eksjö kommun 
Sekreterare      Veronica Vasic Abrahamsson, Landskrona kommun  
Vice kassör  Simon Dahlgren, Skellefteå kommun 
Vice sekreterare Jennie Sjögren, Sundsvalls kommun 
Ledamot Jussi Koreila, Stockholms stad 
Ledamot Anna Falkström Olsson, Linköpings kommun (vt 2022) 
Ledamot Michaela Zankl, Folkuniversitetet  
Suppleant Joakim Bergquist, Alea kompetens 
Suppleant Per Andersson, Jensen Education  
Suppleant Per Pettersson, Astar  

Enligt förbundets stadgar ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen har 
under verksamhetsåret genomfört 9 protokollförda styrelsemöten, 5 digitala och 4 fysiska 
möten.  

Revisorer  
Ordinarie (sammank)  Eva Holm, Kinda kommun  
Ordinarie  Ulrika Grönqvist, Uppsala kommun 
Suppleant Tomas Stens, VuxAcademy AB 
Suppleant Tomas Näslund, Östhammars kommun 

Valberedning  
Eva Holm, Kinda kommun 
Eva Florin, Jönköpings kommun  
Daniel Söderberg, Gislaveds kommun 
Magnus Andersson, Östersunds kommun 
Rasmus Rossi, Alea kompetens 
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Medlemmar  
I slutet av 2022 hade förbundet 179 medlemmar att jämföra med 168 medlemmar i slutet av 
2021. 
 
Verksamhet under året 
Under 2022 har ViS verksamhet återgått till att successivt kunna erbjuda fysiska 
mötesplatser igen. Under året har både digitala och fysiska former för arrangerade 
mötesplatser kunnat erbjudas. 
 
Påverkansarbete  
ViS har under året satt fokus på påverkansarbete och betonat detta som förbundets 
kärnuppdrag. Väl etablerade kontakter med departement, myndigheter och SKR har utgjort 
en viktig grund för detta arbete. ViS har på olika sätt, på lokal, regional och nationell nivå, 
lyft fram vuxenutbildningen, problematiserat och bevakat för vuxenutbildningen angelägna 
frågeställningar och bedrivit ett aktivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och 
myndigheter. Detta har t ex skett genom att vi aktivt har lyft vuxenutbildningens roll för 
kompetensförsörjningen i samband med våra olika mötesforum under året, samt 
besvarande av olika remisser. 
 
Remissarbetet är en viktig del i ViS påverkansarbete. Förbundet är en väletablerad 
remissinstans inom vuxenutbildningsområdet och har under året besvarat sex olika remisser, 
b la ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi” samt ”I mål – vägar vidare för 
att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning”. Vidare har ViS lämnat remissvar på 
Skolverkets olika förslag till justeringar i diverse föreskrifter. ViS har också följt arbetet med 
pågående utredningar och har haft en representant i Sfi-pengsutredningens expertgrupp. 
 
ViS har under året följt utvecklingen kring de riktade statsbidragen till vuxenutbildningen, 
och har i ett Öppet brev till Skolverket ifrågasatt riktigheten i hur statsbidraget för 
kartläggning och validering inom kommunal vuxenutbildning för 2023 har fördelats. Vidare 
har ViS problematiserat vikten av bättre planeringsförutsättningar och behovet av en ökad 
långsiktighet när det gäller statsbidragen för regionalt yrkesvux. Detta har bl a skett genom 
samtal med ansvarig statssekreterare under våren, och i samband med våra mötesforum 
under året. 
 
Medlemsfokus 
Förbundet har under verksamhetsåret haft en tydligt positiv medlemsutveckling. 
Subventionerade avgifter för deltagande i förbundets mötesplatser antas ha bidragit till den 
positiva utvecklingen och att även fortsättningsvis tillgängliggöra olika arrangemang 
exklusivt, eller till reducerade priser, för medlemmar bedöms kunna bidra till en fortsatt 
positiv medlemsutveckling. 
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Mötesplatser  
Att skapa mötesplatser för vuxenutbildningens intressenter är en central del av ViS 
verksamhet. Under våren genomfördes en digital halvdagskonferens för ViS medlemmar, 
och under hösten har den årliga ViS-konferensen genomförts i Stockholm. Konferensens 
första dag erbjöds även i digital form. 
 
Årsmötet 2022 genomfördes digitalt i april månad och ViS skolledarforum genomfördes som 
planerat under hösten. ViS har även genomfört ”Vuxenutbildningens dag” under 
Almedalsveckan 2022. 
 
ViS nätverk har genomfört, eller medverkat vid, konferenser och webbinarier, vilket beskrivs 
i nätverkens egna verksamhetsberättelser. 
 
Kommunikation  
Arbetet med såväl intern som extern kommunikation är viktigt. För arbetet med information 
har en informationsansvarig arvoderats. Via hemsidan sprids information om förbundets 
verksamhet samt styrelsens och nätverkens arbete och aktuella pressklipp, som på olika sätt 
berör vuxenutbildningen, anslås. Information och nyheter med hög relevans för 
vuxenutbildningen sprids dagligen via inlägg på Facebook. Även LinkedIn används som 
kommunikationskanal. 
 
Under året har ViS publicerat sju poddar på temat vuxenutbildning under namnet “ViS-
podden” på plattformarna Spotify och PodBean. Årets populäraste poddar handlade om 
Kombinationsutbildningar och Vuxenutbildningens roll i kompetensförsörjningen. 

 
Nätverk 
ViS nätverk har en viktig roll för förbundets förankring i olika yrkesgrupper och för att belysa 
frågeställningar så allsidigt som möjligt, bland annat vid formulering av remissvar. Styrelsen 
och nätverken har under året haft en kontinuerlig kontakt och nätverksrepresentanter har 
regelbundet deltagit vid styrelsemötena. Nätverkens verksamhet finns beskriven i bilagda 
verksamhetsberättelser för respektive nätverk. 
 
Samverkan 
ViS har analyserat förutsättningarna för att öka samverkan med andra organisationer, som 
på olika sätt verkar för att tillvarata vuxenutbildningens intressen. I de fall som samverkan 
har bedömts gynna ViS och förbundets medlemmar har styrelsen tagit initiativ till en sådan 
samverkan. Som exempel kan nämnas SKR och ENCELL, Nationellt kompetenscentrum för 
livslångt lärande. 
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R E S U L T A T R Ä K N I N G    
  2022-01-01  2021-01-01 

 Not 2022-12-31  2021-12-31 
     

 Verksamhetsintäkter 1 2 417 588  2 200 100 

     
Summa nettoomsättning 2 417 588  2 200 100 

     
 Rörelsens kostnader    
 Externa kostnader 2 -2 249 149  -1 608 460 

     
Summa övriga externa kostnader -2 249 149  -1 608 460 

     
 Rörelseresultat  168 439  591 640 

     
 Resultat från finansiella investeringar    
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2582,46  0 

     
Summa finansiella poster 2582,46  0 

     
 Årets resultat  171 022  591 640 
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B A L A N S R Ä K N I N G     
 Not 2022-12-31  2021-12-31 
     

TILLGÅNGAR     
Omsättningstillgångar     

     
Kortfristiga fordringar     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 643  16 956 

     
     

Kassa och bank  3 992 025  3 837 156 
     

Summa omsättningstillgångar  4 065 668  3 854 112 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  4 065 668  3 854 112 
     
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat  3 752 710  3 161 070 
Årets resultat  171 022  591 640 

  3 923 732  3 752 710 
     

Summa eget kapital  3 923 732  3 752 710 
     

Kortfristiga skulder     
     

Leverantörsskulder  69 026  53 023 
Övriga kortfristiga skulder  23 044  17 864 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 3 49 866  30 515 

     
Summa kortfristiga skulder  141 937  101 402 

     
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 065 668  3 854 112 

     
Ställda säkerheter  Inga  Inga 

     
Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R    
 

   
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR     
Redovisningsprinciper    
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bokförings- 
nämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 
 

   
Värderingsprinciper m.m.    
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat  
anges nedan.    

 
   

Fordringar    
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  

 
   

Medeltal anställda m. m.    
Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. 
 

   
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER    

    
Not 1:    
Verksamhetsintäkter 2022-12-31  2021-12-31 
Medlemsavgifter 2 190 000  2 090 000 
Kurser och konferenser, nätverk 55 200  110 100 
Kunferens, skolledarforum 114 380  0 
ViS konferens netto 55 125  0 
Utställningar vid ViS konferens netto 0  0 
Övriga intäkter & öresutjämning 2 883  0 

 2 417 588  2 200 100 
Not 2:    
Externa kostnader      
Styrelsearbete -490 016  -342 821 
Administration -222 525  -218 712 
Kommunikation, IT -238 618  -211 574 
Nätverk, arbetsgrupper -250 079  -160 616 
Nyhetsartiklar, reportage etc. 0  0 
Skolledarforum -219 899  -75 000 
Almedalen -530 943  -14 375 
ViS konferens -209 569  -369 827 
Poddar och Webbinarier -87 500  -215 535 

 -2 249 149  -1 608 460 
    

Not 3:    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Övriga interimsskulder -49 866  -30 515 
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Verksamhetsberättelse  
ViS nätverk för vuxnas matematiklärande 

Verksamhetsåret 2022 

Uppdraget 

Vuxenutbildningen i Sveriges kommuner styrs av gemensamma lagar och regler men kan 
vara organiserad på många olika sätt samt ha olika ekonomiska förutsättningar. Detta 
medför att prioriteringarna ser olika ut och vår uppfattning är att kommuner i större 
utsträckning använder sig av möjligheten att anordna all sin verksamhet på entreprenad. Det 
leder ofta till orter med många utbildningsanordnare. Personalen finns spridda i landet och 
allt för sällan förekommer det erfarenhetsutbyte. 

Många kommuner möter också utmaningar i form av stärkta krav på kompetens och flexibla 
utbildningsformer för att höja medborgarnas möjligheter i arbetslivet. Det bidrar till en ökad 
komplexitet i utbildningen. Därför behöver olika yrkesgrupper inom den kommunala 
vuxenutbildningen och på entreprenad samverka mer. Vi ser ViS-matematiknätverket som 
en resurs för inspiration och stöd samt en samordnande kraft i detta samverkansarbete. Vår 
utgångspunkt är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi har anordnat webbinarier 
där forskare och vuxenutbildare i matematik samt övrig personal har kunnat mötas för att 
diskutera utvecklingsfrågor och vuxenutbildningens utmaningar. 

Stora förändringar i matematikkursernas styrdokument har genomförts på nationell nivå. Vi 
har därför ägnat mycket tid till detta, som remissinstans men även kommunicerat utåt till 
våra medlemmar. 

Vi har också fokuserat en del på de låga resultaten i matematik vilket vi tycker är mycket 
oroväckande. Ett seminarium med Arne Engström bidrog till att belysa matematikens låga 
resultat samt förutsättningar för studier inom vuxenutbildningen. 

Efter varje aktivitet har vi arbetat med enkäter som bidragit till vårt fortsatta arbete med att 
ta upp sådant som medlemmarna tycker är viktigt. 
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Vis-matematik ska: 

● skapa forum för dialog mellan vuxenutbildare, 

● skapa forum för dialog mellan praktiker och forskare för att utveckla en 
vuxenutbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, 

● verka för påverkansarbete som rör matematikämnets roll och betydelse i 
vuxenutbildningen och samhällsutvecklingen,   

● lyfta frågor som rör vuxnas lärande, 

● lyfta och sprida idéer, exempel och erfarenheter, 

● synliggöra ViS och nätverkets arbete gentemot vuxenutbildare, organisationer och 
myndigheter samt 

● verka för att vuxenutbildningens speciella förutsättningar och villkor får en mera 
framträdande roll i lärarutbildningen samt att kompetensutvecklingsmöjligheterna 
förbättras. 

Verksamhet under året 

Fokusområde  

Att organisera fortbildning via webben har nog kommit för att stanna. Några få fysiska 
sammankomster har dock anordnats. Vid ViS-konferensen den 10 – 11 oktober ansvarade 
nätverket för två programpunkter; Håkan Lennerstad, Matematik och språk och Mohamed 
Chaib, Ett historiskt perspektiv på livslånga lärandets betydelse för det praktiska kunnandet. 
En Nordisk konferens i Köpenhamn som länge varit uppskjuten anordnades den 25 – 26 
april. Nätverkets samordnare Hans Melén har med sina kontakter i Danmark samverkat med 
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) inför denna konferens, där även två 
nätverksmedlemmar deltog med programpunkter. I samband med detta gjorde vi även ett 
besök på vuxenutbildningen i Köpenhamn (KVUC) vilket var mycket givande. På 
Matematikbiennalen i Växjö bidrog nätverket både med föreläsningar och en idéutställning i 
medlemsrekryterande syfte. Under 2022 har vi även genomfört ett antal webbinarier. Det 
första riktade sig huvudsakligen mot grundläggande vuxenutbildning. Där belystes hur 
elevinflytande, delaktighet och kartläggning är viktiga komponenter i ett 
motivationsskapande förhållningssätt. Goda exempel presenterades från Borlänge och Lund. 
En modell för kartläggning av studerandes förkunskaper och attityder presenterades från 
Norge. 
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Eftersom ett viktigt fokusområde för oss är de låga resultaten i matematik anordnade vi den 
5 december ett webbinarium på temat ”Vuxenutbildningens utmaningar – 
omvärldsförändringar och matematiksvårigheter”. Arne Engström medverkade och gav en 
bred presentation av området matematiksvårigheter. Seminariet spelades in och lades upp 
på ViS hemsida. 

Förändringar som påverkar yrkesgruppen 

Förändringar som vi tror ha påverkat lärare i matematik är de nationella styrdokumenten där 
bl. a ämnesplanerna har förändrats och blivit svårare för elever framför allt i de lägre 
kurserna 1a och 2a. Positivt är att betygssystemet har blivit enklare, men då betygen verkar 
för högt satta i förhållande till nationella proven enligt Arne Engströms analys, så har 
behovet av flexibla undervisningsformer och specialkompetens ökat. Vår bedömning är 
också att den stora flexibiliteten med många kursstarter, förkortade kurstider, ökad andel 
elever med skiftande förkunskaper och olika förutsättningar har förändrat 
matematikundervisningen. Det ökade valet som eleverna gör att läsa på distans ger också 
andra förutsättningar att bedriva undervisning, vilket kräver ökad digital kompetens hos 
elever och lärare. Den ökade andelen av distans/hybridstudier har förändrat 
förutsättningarna och bl.a. bidragit till ett ökat behov av digital kompetens hos både elever 
och lärare. 

Mötesplatser  

Se beskrivningen under Fokusområde och Kommunikation. 

Påverkansarbete 

Genom dialog, där vi verkar, påverkas beslutsfattare, medlemmar och myndigheter att 
utveckla vuxenutbildningen och främst matematiken till de vuxnas fördel.  

Kommunikation  

Nätverket kommunicerar genom ViS nyhetsbrev, ViS hemsida, utvärderingar av webbinarier 
samt via personliga kontakter och sociala medier.  

Vi har även anordnat webbinarier på ca två timmar med möjlighet för anmälda deltagarna 
att ställa frågor i en chat. Detta har medfört att fler lärare enklare kunnat delta från hela 
landet. 
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Återkoppling till periodens verksamhetsplan 

Vissa delar i verksamhetsplanen kommer vi att fortsätta att arbeta med under 2023. Någon 
uppföljning av förändringarna i styrdokumenten gjordes inte då Skolverket hade brist på 
personal och menade att de hade bra informationsmaterial på webben. Ett seminarium på 
temat ”Matematik och bildning” var tänkt att genomföras, vilket är framflyttat och kommer 
att genomföras enligt plan 2023. Vår planerade presentation vid SMaLs (Sveriges 
matematiklärarförening) sommarkonferens i Mullsjö blev inte möjlig eftersom konferensen 
ställdes in. 

Det fanns också planer på att följa upp och fördjupa de statistikseminarier som vi 
genomförde 2021 vilket vi gärna vill återkomma till. I planen för 2022 hade vi ambitionen att 
påverka lärarutbildningen att behandla vuxnas lärande mera i utbildningen. Det finns också 
få möjligheter för yrkesverksamma lärare att öka sin kompetens i att undervisa vuxna. Vi 
kommer att fortsätta detta påverkansarbete. Lärarfacket bör också involveras i detta arbete. 

Samverkan 

Nätverket har medverkat i arbetsgruppen för utredning av samarbetsformer mellan styrelse 
och nätverk. Ett slutligt dokument har upprättats med riktlinjer som tyvärr har inneburit att 
viss samverkan med Göteborgs Universitet har försvårats och inneburit en fördyring 
eftersom kompetensen inte har kunnat ersättas på kort sikt. Med de två andra nätverken 
har vi inte haft så täta kontakter. Den planerade gemensamma konferensen blev inte av. 

Vi har ett tätt samarbete med ALM (Adults Learning Mathematics) i vilken vi även har en 
styrelseledamot. Andra betydelsefulla samarbetspartners är Linköpings universitet, NCM 
(Nationellt centrum för matematikutbildning), NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och 
Encell (Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande). Vi har lite lösare band till SMaL 
(Sveriges Matematiklärarförening). 

Vi har haft två planeringsmöten i Göteborg där NCM och Göteborgs Universitet har bistått 
oss med värdefull kunskap och även lånat oss lokaler. Peter Nyström som är föreståndare för 
NCM och universitetslektor i matematikdidaktik på Göteborgs Universitet deltar alltid med 
värdefull kunskap om vad som är på gång. Vi har också genom honom etablerat kontakt med 
projektet ”Bli vän med mattedraken”.  

ABF Vux i Göteborg har sökt pengar från SPSM för att skapa utbildningsmaterial för barn, 
unga och vuxna för att motverka skadliga följder av mattefobi. 

Utöver ovan har vi goda kontakter med Skolverket och forskare. Dessa har vi etablerat 
genom åren och därmed kunna hålla oss uppdaterade kring hur vuxenutbildningen i 
matematik organiseras och utvecklas i Sverige och i andra länder. 
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Arbetsgruppen 

Hans Melén, Samordnare  Hermods, Stockholm 

Christer Näslund   Kommunal vuxenutbildning, Borlänge  

Elisabet Bellander   Kommunal vuxenutbildning. Lund 

Linda Jarlskog    kommunal vuxenutbildning, Lund 

Monika Lundberg   Kommunal vuxenutbildning, Sundsvall 

Tomas Näslund   Kommunal vuxenutbildning, Östhammar 

Urban Östman    Kommunal vuxenutbildning, Stockholm 
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Verksamhetsberättelse  
 

SIV Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 
 

Period 2022 
 
Uppdraget  
SiV arbetar utifrån ViS kärnfrågor vilka är; förbättrad infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet 
på utbildning och pedagogisk utveckling. Genom att driva utvecklingen inom dessa områden skapar 
vi goda förutsättningar för kursdeltagare och presumtiva sökande till vuxenutbildningen att nå sina 
mål.   
SiV ska enligt VIS stadgar främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande vilket innebär bl.a. möjlighet 
till bra studie-och yrkesvägledning. Detta når vi genom att:  

• Tillhandahålla kompetensutveckling 
• Bidra till omvärldsorientering för studie-och yrkesvägledare  
• Tillvarata studie- och yrkesvägledares intressen gentemot riksdag, regering, olika 

myndigheter och organisationer  
• Verka för att förutsättningar finns för högkvalitativ studie- och yrkesvägledning för alla inom 

vuxenutbildningen  
 
Verksamhet under året 
 
Fokusområde  
 
Prioriterade områden under år 2022 var att delge aktuell forskning inom studie- och 
yrkesvägledarprofessionen genom att bjuda in föreläsare från Stockholms universitet. Studie- och 
yrkesvägledarens roll och omfattning har poängterats i paneldebatt i Skolverkets konferens 
“Yrkesfokus”, på ViS-konferensen och i ViS-podden med tema “Vuxenutbildningens roll för 
kompetensförsörjningen”. 
 
Synlighet har legat högt på prioriteringslistan i vårt arbete. Vi syns mer genom att vara aktiva på 
Facebook-sidan, i nyhetsbrevet inom ViS samt på hemsidan (visnet). Hemsidan har omstrukturerats 
med nya rubriker och med mer lättillgängligt innehåll och mer frekventa uppdateringar. På 
Facebooksidan har vi vid årsslutet 2022 hela 1000 medlemmar, vilket kan jämföras mot att den hade 
närmare 595 medlemmar i november 2021. Facebook har använts för informationsinsamling genom 
att vi efterfrågat följares önskemål om en podd för studie- och yrkesvägledare. Alla dessa 
kommunikationskanaler har använts för att öka spridningen av det arbete som arbetsgruppen har 
utfört och planerar att utföra. 
 
Vi har verkat för att öka kännedom om nätverket SiV till medlemmar genom att göra ett direktutskick 
till studie- och yrkesvägledare i 170 medlemsorganisationer inom ViS. Där informerade vi om att 
medlemskapet i ViS per automatik även inkluderar medlemskap i SiV.  
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Det har varit ett gott samarbete under året med övriga arbetsgrupper / nätverk samt med ViS 
styrelse, vilket också har varit ett fokusområde för år 2022. 
  
Under 2022 rekryterades 2 nya medlemmar till arbetsgruppen. Tidigare medlemmar Berit Kristiansen 
och Ann-Sofie Säbom har slutat i arbetsgruppen. 

 
Förändringar som påverkar yrkesgruppen  
Under året har det införts ett nytt betygssystem inom grundläggande kurser och Svenska för 
invandrare. Förändringar inom gymnasieprogram samt inom Vård- och omsorgsutbildning, med 
blandning av gamla och nya kurser för diplom från Vård- och omsorgscollege, har medfört 
utmaningar för studie- och yrkesvägledare.  
 
Corona-effekter har lett till en fortsatt stor del digitala möten och konferenser. Vi ser att fler 
individer vill kombinera arbete med studier och ha flexibla studieformer. En hög sysselsättningsgrad 
på arbetsmarknaden har lett till att många får arbete, men de som är arbetslösa ser vi har ett behov 
av vägledning, stöd och insatser från kommunerna. 
 
Omställningsstudiestöd infördes 1 oktober, vilket är ett nytt studiemedel. Det har börjat komma 
frågor om detta stöd till studie- och yrkesvägledare. 
  
Mötesplatser  
 
ViS Årsmöte 
Från SiV arbetsgrupp deltog Lovisa, Eva och Anna. Eva blev invald i ViS valberedning.  
 
Konferenser 
Hela arbetsgruppen deltog i den digitala ViS konferensen den 5 april. Vi anordnade där ett 
seminarium med UHR som var välbesökt. 
Tre ur arbetsgruppen deltog, via sina arbetsgivare, i den fysiska ViS konferensen 10-11 oktober i 
Stockholm. Konferensen erbjöds även som en digital endagskonferens den 10 oktober för de som 
ville delta digitalt. 
Den 17 oktober deltog Tina i Skolverkets konferens “Fokus yrkesutbildning” där hon tillsammans med 
LO, Svenskt näringsliv och Sveriges elevkårer var med i en paneldebatt kring hur vi kan få fler till 
yrkesutbildning. 
Anna och Tina deltog, via sina arbetsgivare, i konferensen “What if” i Skellefteå som anordnades av 
Society Summit. Konferensen ledde till utökade kontakter med bland annat Elof Hansjons, 
utbildningsnämndens ordförande i Södertälje. 
 
Genomförda webbinarier 2022 (4 st) 
Masterutbildning för SYV / Vägledningspodden -   18 mars 21 deltagare 
hur man spelar in en podd  
UHR Grundläggande behörighetsprovet (ViS konferensen) 5 april 229 deltagare 
Arbetsförmedlingens reform och externa aktörer  11 maj 58 deltagare 
Att få arbete i Sverige    8 november 35 deltagare 
 
Digitala arbetsgruppsmöten SiV 
Vi har genomfört 17 stycken kortare och 8 längre webbmöten i SIVs arbetsgrupp under året. 
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Webbmöten SiV tillsammans med matematikerna och VisA 2 stycken. 
 
Webbmöten med Arbetsgruppen ViS + Nätverken 6 stycken. 
 
Webbmöte med ViS arbetsutskott (AU) + Nätverken 1 stycken.  
 
SiVs webbinariegrupp har genomfört fem webbmöten på Teams.  
 
Fysiska träffar och studiebesök 
SiV arbetsgrupp har träffats 2 gånger under året, i Sundsvall 5-6 maj och i Göteborg 5-6 september. I 
samband med SiV:s fysiska möten planerar vi alltid in studiebesök. 
I Sundsvall mötte vi CSN digitalt, var på campus MIUN och Vuxenutbildningen Sundsvall där vi bland 
annat fick information om upplägget mellan syv och antagningshandläggare samt arbetet som gjorts 
kring e-signering av betygskataloger. 
I Göteborg fick vi en genomgång av syv-organisationen, besökte International House, fick en 
genomgång av Göteborgsregionens samverkan, GRVUX.se, kring yrkesutbildning. 
 
Påverkansarbete  
Arbetet som påbörjades år 2021 med krockar mellan regelverk för vuxenutbildning och CSN har 
resulterat i att CSN, i samråd med SiV arbetsgrupp, har ändrat i sina automatiska utskick, till 
språkbruk som är lättare att förstå för de som ansökt om studiemedel.  
 
Eva deltog i en diskussion med CSN ang det nya omställningsstudiestödet där vi fick lämna 
synpunkter på upplägget innan det lanserades hösten 2022. 
 
Eva och Lovisa intervjuades av UHR kring deras sida “antagning och studier”. De fick svara på frågor 
och komma med synpunkter på hur man använder de uppgifter som finns på sidan samt hur man kan 
hitta det man letar efter. Syfte var att sidan skulle bli lättare att använda och bli mer begriplig för de 
som använder den. 
 
Vi har fått kontakt med, och har träffat, Johanna Mufic, forskare på Linköpings Universitet inom 
pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande. En första träff var bokad till 1 december och vi hoppas 
på ett fortsatt samarbete där vår arbetsgrupp kan bidra till hennes arbete. 
 
Kommunikation  
Arbetsgruppen har varit aktiva på hemsidan visnet.se, via SIV-sidan på Facebook, genom inlägg i 
nyhetsbrev som skickats ut till medlemmar via e-post från ViS samt genom webbinarier. Ett gott 
samarbete med Wacano, kommunikationsbyrå, har bidragit till snabba uppdateringar. 
 
Under 2022 blev nätverken tilldelade ett återstartsbidrag för att göra något speciellt för 
medlemsnyttan. Arbetsgruppen i SiV beslutade att göra korta filmer med syfte att belysa fördelen 
med nätverkande. Detta arbete fortsätter under 2023. 
 
Återkoppling till periodens verksamhetsplan 
De planerade målen för 2022 anses delvis ha uppnåtts. Vissa hinder medförde att inplanerade 
samarbeten får flyttas till framtiden. Vi har utöver planerade aktiviteter även deltagit i oplanerade 
aktiviteter på nya arenor.  
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Såväl medlemmar inom ViS som följare på Facebook-sidan “Studie- och yrkesvägledare inom 
vuxenutbildning” har ökat under året.  
 
Rekryterande satsningar ger en bred kompetens inom arbetsgruppen. 
 
Samverkan 
SiV har samverkat med Skolverket, UHR, CSN, Euroguidance, forskare vid Linköpings universitet och 
Stockholms universitet. Vi vill fortsatt stärka samarbetet med och förståelsen för övriga 
yrkeskategorier som arbetar inom vuxenutbildning. 
 
Arbetsgruppen 
Anna Falkdahl, Sundsvall  
Facebook, Marknadsföring, Sekreterare, Uppsökande verksamhet 

Eva Florin, Jönköping 
Adjungerad ledamot till ViS, Konferensgrupp, Kontaktperson mot övriga nätverk 

Helena Gunnarsson, Göteborg 
Webbinariegruppen, Konferensgrupp 

Johanna Rydberg, Jönköping (Ny i arbetsgruppen) 
 
Lovisa Bergström, Göteborg 
Webbinariegruppen, Uppsökande verksamhet, Konferensgrupp 

Pernilla Hijstee, Ludvika (Ny i arbetsgruppen) 
 
Tina Ryde, Gagnef 
Marknadsföring, Hemsidan, Nyhetsbrev ViS, Kassör 

 
Följande har slutat i arbetsgruppen under året 
Ann-Sofie Säbom, Hässleholm 
Webbinariegrupp internt samt med ViS, Konferensgrupp 

Berit Kristiansen, Stockholm 
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Verksamhetsberättelse  
 

ViSa 
 

Period 2022 
 
Uppdraget  
ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. Vi verkar 
för fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar 
att etablera egna kontaktnät. ViSas arbetsgrupp innefattar sex personer, vi är spridda från 
Malmö till Umeå. Vi planerar och genomför seminarier för administratörer samt svarar på 
remisser och omvärlds bevakar för att hålla våra medlemmar uppdaterade. 

ViSa jobbar också för att belysa administratörers roll genom att förmedla administratörens 
komplexa arbetsuppgifter, belastning samt systemtekniska utmaningar.  

 
Verksamhet under året 
  
Fokusområde  

• ViSas årliga konferens 
• Enkäter 
• Workshops 

 
Förändringar som påverkar yrkesgruppen  
Flertalet förändringar från Skolverket har påverkat yrkesgruppen. Exempelvis: 
kursförändringar inom flertalet yrkesutbildningar, nya yrkespaket, nya urvalsregler, 
förenklad betygsskala med mera.  
 
Mötesplatser  
Administratörsnätverket har under året haft flera möten via Teams. Därutöver har det skett 
tre fysiska möten, varav ett i Stockholm och två i Göteborg.  
 
Under våra möten har arbetsgruppen för nätverket arbetat med förberedelse inför vår 
konferens som genomfördes 30 september 2022 digitalt. Utifrån medlemmarnas önskemål 
och behov skapade vi ett program och bjöd in föreläsare. Vi kartlagde kommande 
förändringar och frågeställningar som berör administratörer inom vuxenutbildningen som 
respektive föreläsare fick ta del av inför konferensen. Föredragshållare på konferensen var:  
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• Skolverket – Informerade om nyheter och aktuella förändringar samt svarade på 
frågor från medlemmarna.  

• Juristen Josefin Thedeby föreläste om juridik kring offentlighet och sekretess. 
• Skatteverket berättade om olika nivåer av skyddade personuppgifter 

 
Efter konferensen publicerade vi på Vis hemsida presentationer från respektive föreläsare 
samt skickade ut en utvärderingsenkät till alla 271 anmälda deltagare. 
 
ViS digitala konferens i april. ViSas bidrag till konferensen var en föreläsning från 
vuxenutbildningen och kommunarkivet i Sundsvalls kommun. De har tillsammans med sin 
leverantör för elevregistrering strategiskt under några år arbetat med att bygga ett e-arkiv 
för att kunna digitalt signera betyg. En antagningshandläggare på Vuxenutbildningen i 
Sundsvall och en e-arkivspecialist på kommunarkivet i Sundsvall berättade i detta 
seminarium kring arbetet som ligger bakom, vilka parter man måste samverka med för att få 
till arbetet samt vad andra Vuxenutbildningar kan tänka på om de vill införa e-signering samt 
vilka fördelar som de ser för elever, kommunmedborgare och medarbetare. 
 
Under året har nätverket genomfört en digital workshop i mindre grupp, kring 
interkommunal ersättning, där deltagarna hade möjlighet att utbytta erfarenheter med 
varandra. 
 
Påverkansarbete  
ViSa har inför konferensen haft fortsatt dialog med Skolverket. Ny kontakt med Skatteverket 
har inletts, utifrån admiratörernas önskemål att få ökad kunskap kring sekretesshantering av 
personuppgifter kopplat till skollagen.  
 
Kommunikation  
Vi marknadsförde ViSa via följande kontaktvägar: 
 

• VIS hemsida 
o Presentation av kommande konferens och presentationsmaterial 

från ViSa konferensen.  
• VIS nyhetsbrev 

o Presentation av kommande konferens, workshop och våra 
samarbeten med andra myndigheter. 

• Ledamöternas egna kontaktnät 
o Ledamöternas kontaktnät används för att samla in och delge 

information om ViSas verksamhet. 
• Mejlutskick 

O Sker inför konferenser och enkätundersökningar. 
• Facebook 

o Arbetet med att marknadsföra ViSa på Facebook fortgår.  
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Återkoppling till periodens verksamhetsplan 
Den årliga konferensen genomfördes enligt planering i digital form.  

På VIS konferens halvdagskonferens 2022 bidrog vi med en föreläsning riktad mot 
administration.  

Arbetsgruppen har bearbetat och analyserat svaren från 2021 års enkätundersökning i syfte 
att belysa administratörers arbetssituation. Vi ser enkätsvaren som ett underlag i våra 
kontakter med myndigheter såsom tex CSN och Skolverket.   

Arbetsgruppen har genomfört en workshop digitalt för våra medlemmar med temat 
interkommunal ersättning.   

Samverkan 
Samarbete inom VIS styrelse och nätverken. 
 
Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen har förändrats under året. 
Anna Örnestad, Umevux, Umeå 
Pernilla Berntsen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad 
Eva-Britt Aspegren, Vetlanda Lärcentrum, Vetlanda avgick från uppdraget 2022-03-23 
Sandra Näslund, Vuxenutbildningscentrum, Stockholms stad 
Jennie Åström, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborg stad 
Jenny Menso, Iris Hadar AB, Göteborg  
Laurine Backelin, Kunskapsförbundet Väst, medlem från och med 2022-09-29 
 
 


