
 

210223 Protokoll Validering Västs Styrgrupp 

Närvarande: Lena Holmlund, Björn Dufva Hellsten, Charlotte Stigh-Brusin, Jan Theliander, Johan 

Lindell, Camillo Ciceri, Caroline Söder, Karin Jansson, Susanne Hammarström, Bengt Forsling, Lotta 

Naglitsch, Catarina Carlehed, Anna-Lena Johansson, Anna Lindeblad 

 

1. Ordförande Jan Theliander öppnade mötet 

 

2. Information från Christer Bergqvist Enhetschef MYH  

Christer Bergqvist berättade att YH-utbildningen fördubblats på sex år till idag ha ca 70 000 

studerande. Regeringen har initierat Innovationsråd där myndigheten är med och samordnar fyra 

samverkansprogram inom energi, e-hälsa, digitalisering samt kompetensförsörjning och livslångt 

lärande. År 2019 initierade MYH en myndighetssamverkan kring kompetensförsörjning och livslångs 

lärande. Myndigheter såsom Skolverket, Arbetsförmedlingen, MYH samverkar inom fem områden; 

digitalisering, kompetensförsörjning och livslångt lärande (hinder och möjligheter), analys (flöden 

mellan utbildning och arbetsmarknad), myndigheters kontakter med regioner och branscher samt 

validering.  

Vad är på gång på MYH? Myndigheten arbetar med att utveckla SeQF och har nu bildat ett nationellt 

råd för behandling av ansökningar. Branschvalidering – stödjer detta via statsbidrag. Nytt ESF-projekt 

Valideringslyftet som ska stödja regionerna med handlingsplaner för validering. BOSS-projektet inne i 

slutfasen.  

3. Föregående protokoll 

 

Frågan om ersättare för Nina Persson: Catarina har meddelat att hon inte fått tag i någon ersättare 

för Nina Persson. Personalchefsnätverket är hårt belastade pga covid-19. Catarina uppmanar oss 

andra att komma med förslag på ersättare. Charlotte har skickat frågan till HR-chef i Borås, men inte 

fått svar än. Vi avvaktar Charlottes återkoppling. 

 

4. Ytterligare medlemmar i styrgruppen? Beslutspunkt 

Presentation och ev. val av nya medlemmar till styrgruppen 

a. Åsa Vikner, Ansvarig kompetensförsörjning, västsvenska handelskammaren  

b. Christian Lundell,   

c. Conny Larsson, Projektledare Inkludering och kompetensförsörjning, Sobona  

Beslut: Enhetligt beslut att de förslagna medlemmarna ska ingå i styrgruppen.  

Lite kommentarer som kom upp i chatten när medlemmarna presenterades:  

”Mycket kloka personer som kompletterar oss” 

”Tycker att de verkar vara ett mycket bra bidrag till gruppen” 

”Positivt att få in fler med näringslivsperspektiv. Jättebra förslag” 

 

5. Anna Kahlson från MYH informerade om försöksverksamheten med YH-flex 

Försöksverksamheten handlar om att få till fler tillgodoräknanden via en inledande 

kartläggning/Validering för att individerna snabbare och billigare ska få en examen. Hittills har 



 

Myndigheten fått in statistik på 132 individer, där resultaten visar att det blir billigare för samhället 

samt att utbildningen blir kortare. Det är dock ännu för tidigt att dra för stora slutsatser av 

försöksverksamheten som ska redovisas till Regeringen 2023.  

6. Caroline Söder från TSL informerade om deras valideringsarbete, 

TSL är en omställningsaktör för 70 000 företag vars syfte är att matcha individer till arbete, validering 

eller till utbildning. Caroline informerade om deras arbete och om ett pilotprojekt gällande 

validering.  

 

7. Lenita Oderfält informerade om Kompetensslussen  

Lenita Oderfält berättade om projektet, Kompetensslussen, som verkar för kompetensförsörjningen 

inom textilbranschen. I projektet samverkar man med vuxenutbildningen för att eleverna både ska få 

ett certifieringsbevis från branschen samt kurser från vuxenutbildningen. I projektet har man 

identifierat utmaningar mellan Komvux omfattande kurser och det behov som företagen verkligen 

har. Det kommer behövas tas fram utbildningspaket med delar av en kurs på Komvux för att mer 

anpassa de kompletterande utbildningarna efter företagens behov. Validering Väst har redan sett 

dessa utmaningar på flera områden och upphandlat en extern konsult, Lotta Naglitsch som i sitt 

arbete på Skolverket arbetat med dessa frågor. Det kommer nu finnas möjlighet att få detta stöd 

inom VGR via Validering Väst.  

 

8. Björn Dufva Hellsten berättade om Validering Västs arbete  

För detaljer se bifogad presentation 

a) BOSS projektet inne i sin slutfas.  

b) VO-College nationella arbete med utveckling, digitaliserings och utbildning avseende 

deras valideringsmodell.  

c) Tilläggsuppdrag Validering. Styrelsen gav ett uppdrag under 2021 fanns det ett 

tilläggsuppdrag. Kicki utreder hur de kan utföras valideringar utan eller att delar kan 

betala (regionen) att det blir en avgift för arbetsgivarna.  

d) Måleri, validering i produktion. VIP projektet. Validering i arbetslivet för redan anställda.  

e) Barn- och fritid, validering i projektet kompetensförsörjning förskola.  

 

9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor men det kom flera reflektioner över att förmiddagen hade varit givande.  

 


