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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 
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