
Protokoll för Validering västs styrgruppsmöte 4 mars 2022 kl. 9-12 (Teamsmöte) 

Närvarande: Anna-Lena Johansson, Bengt Forsling, Caroline Söder, Catarina Carlehed, Jan Theliander, 
Johan Lindell, Karin Jansson, Susanne Hammarström, Christian Lundell, Conny Larsson, Anna Bellomi, 
Camilio Ciceri, Eva Lotta Petersson, Anna Lindeblad, Maria Dejevik, Lotta Naglitsch, Björn Dufva 
Hellsten. 

1. Välkomna  
Ordförande Jan Theliander hälsar välkommen. 
 

2. Presentation ny styrgruppsmedlem 
Jan hälsar Anna Bellomi från Västsvenska Handelskammaren välkommen till styrgruppen.  
 

3. Föregående protokoll  
Inget att ta upp. 
 

4. Personalförändringar 
Björn berättar att Validering Väst är i slutfasen av en upphandling av en ny konsult med 
mycket avancerad kompetens avseende validering.  
 
Björn berättar vidare att han kommer avsluta sin anställning på Validering Väst 23 mars. 
Björn kommer arbeta vidare med validering men då som konsult. Kicki Mällbin kommer ta 
över som chef för Validering Väst efter Björn. 
 

5. Validering Västs strategi och fokusområden inför ansökan om verksamhetsbidrag 2023 
Styrgruppsmedlemmarna hade före mötet fått utsänt Validering Västs nuvarande strategi 
och fokusområden.  

a. Björn presenterar förslag på ändringar i strategin, se bifogad dokumentation. 
 

b. Gruppdiskussion 1. Strategin. Följdes av presentation av grupperna samt dialog i 
storgrupp. Det var bra diskussioner med många bra inspel. Huvuddelar som 
framkom: 

i. Det saknas en inledande text som sätter strategin och validering i sitt 
sammanhang. Denna synpunkt fanns det bred samsyn kring. 

ii. Dela upp punkt B i två delar. Meningen som börjar med ”Säkerställa att 
nationell spetskompetens” blir ett eget stycke som heter C. Innebär att 
strategin får tre ben.  

iii. Byt plats på utveckling och implementering. Poängterar att det är viktigt att 
det blir verkstad. 
 

c. Björn presenterar förslag på ändringar i fokusområdena, se bifogad dokumentation. 
 

d. Gruppdiskussion 2. Fokusområdena. Följdes av presentation av grupperna samt 
dialog i storgrupp. Det var bra diskussioner med många bra inspel. Huvuddelar som 
framkom: 

i. Mikrokrediter bör finnas med i någon av fokusområdena. 
ii. Information bör inte vara eget fokusområde, ingår i alla områden (avser 

kommunikation och information). 
iii. Samverkan bör inte vara eget fokusområde, ingår i alla områden. 



iv. Deltagande i branschråd avser hela Västra Götaland inte bara GR. 
v. I fokusområde KomVux, lägg till att verka för samordning mellan kommun 

och region. 
vi. I fokusområde KomVux, stryka förberedande och i stället skriva ”ge stöd till”. 

Detta gör att skrivningen håller över tid. 
vii. Bra att förtydliga Kompetensbeskrivningar och SeQF. 

viii. I fokusområde KomVux, bra med kopplingar mellan Vux och bransch. 
ix. När strategi och fokusområde tillämpas bör fokusområdena mål- och 

tidsättas. 
 

6. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

7. Mötet avslutas 

 Jan avslutar mötet 


