
 

 
 

Nitus verksamhetsberättelse 2022 

Nitus verksamhetsberättelse 2022 Styrelsen för Nitus, Nätverket för kommunala lärcentra, överlämnar 

härmed följande verksamhetsberättelse för år 2022.  

 

1. Styrelsen 
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2. Föreningens mål och syfte: 

 

Nitus är ett nationellt nätverk för lärcentra med kommunalt huvudmannaskap, eller annan 

organisationsform, där kommunen har ett avgörande inflytande över verksamheten och där 

högskole-, universitets-, eller yrkeshögskoleutbildning bedrivs.  
Nitus har cirka 90 medlemmar.  
 
Nitus syfte:  
Nitus ska vara en möjliggörare för högre utbildning i hela landet. Med högre utbildningar 

menas eftergymnasiala utbildningar. Medlemsnyttan ska vara i fokus och Nitus ska vara en 

arena för ett aktivt erfarenhetsutbyte mellan de Lärcentra som ingår i nätverket. Nitus arbetar 

även för att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och 

samhälle i hela landet.  
Nitus är ett nätverk där medlemmarna tillsammans utgör verksamheten. För att nå syftet ska 

följande områden prioriteras:  

 
Lobbyarbete:  
Nitus ska vara en stark kraft och driva medlemmarna frågor mot politiker, både nationellt, 

regionalt och lokalt. Arbetet ska göras mot högskolesektorn, myndigheter och 

intresseorganisationer där högre utbildning ingår. I kommunikation och påverkansarbete ska 

Nitus vara tydlig och organisationens samlade erfarenheter ska nyttjas. För medlemmarna ska 

det arbete och resultat som görs, redovisas tydligt.  

 
Omvärldsbevakning/ framtidens lärmiljöer:  
Det är hela styrelsens ansvar att bevaka vad som händer i omvärlden, både nationellt och 

internationellt, när det gäller lärande. Det kan gälla både pedagogik, metodik, teknik, fysiska 

miljöer för lärande och andra områden när det handlar om högre utbildning. Arbetet redovisas 

kontinuerligt i nyhetsbrev, på Nitus webbsida, i sociala medier, samt sammanfattas i 

verksamhetsberättelsen.  Verksamheten styrs av stämmobeslut och stadgar (se stadgarna §3) 

och styrelsen ansvarar för att budgeten följs. Nitus styrelse samordnar arbetet i nätverket och 

träffas i regel en gång per månad via Zoom och vid två fysiska möten per år.  

 
 

3. Verksamhet och aktiviteter: 
Pandemin lade sig under verksamhetsåret och mycket har återgått till det vanliga. Dock har 

behovet av hybrida lösningar, det vill säga att kunna lösa sammankomster och utbildningar 

med människor på plats och digitalt samtidigt, blivit en utmaning. Detta ser vi i Nitus som en 

utmaning vi gärna tar oss an då vi tror detta hör framtiden till.   

 
Styrelsen 
Nitus styrelse samordnar arbetet i nätverket och träffas i regel en gång i månaden. Styrelsen 

har under året haft 11 sammanträden. Två av dessa var fysiska möten i samband med 

årsstämman i Härnösand och Nitusdagarna i Sundsvall. Övriga möten var digitala. 
Förutom det sedvanliga styrelsearbetet har styrelsen arbetat med: 
- Uppdatering av stadgarna inför årsstämman 2023 
- Uppdatering av kvalitetskriterier  
- Planering inför deltagande i Almedalen 2023 
- Nitus blev kontaktade av KTH angående intresse för pilotprojekt med några lärcenter. KTH 

vill satsa på att nå breddad rekrytering och vill därmed i samarbete med några lärcenter 

utlokalisera tekniskt basår och kanske ytterligare någon teknisk utbildning på högskolenivå. 



De fick ganska snart 14 intresserade lärcenter och under 2023 kommer samtal med dessa att 

ske. 
Styrelseledamöter och suppleanter kallas till samtliga möten.  

 

Arvoden  
Under året arvoderades vissa funktioner av föreningen. Kanslisttjänsten ersattes med 

motsvarande 25 procent av en heltidstjänst. Ordförande ersattes med 160 000 kr, vice 

ordförande med 35 000 kr och föreningens kassör med 35 000 kr. Arvodena är inte personliga 

utan betalas ut till respektive arbetsgivare. Arvodenas storlek beslutas av medlemmarna vid 

årsstämman och gäller för ett år i taget. I övrigt bedrivs allt arbete i styrelsen, arbetsgrupper 

och övrigt arbete i Nitus i som ideell verksamhet.  

 
Årsstämman  
Årsstämman hölls på Campus Härnösand 10 maj. Förutom årsmötet innehöll stämman 

följande programpunkter: Härnösand visade upp sin VR-studio där deltagarna fick testa på 

VR-tekniken, vilket var mycket uppskattat. Vidare visade Jesper Schönbeck, 

företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen och David Olsson, undervisningsråd, Skolverket på 

goda exempel där samverkan sker med olika lärcentrum. Det var även en uppskattad visning 

av den unika maskinhallen med laborativ miljö - Sveriges största i sitt slag.  
Från styrelsen presenterades goda exempel på Nitus arbete med modellkommuner. Det 

innebär att Lärcentra som har kommit långt inom ett område har dialog med ett annat 

Lärcentra som drar nytta av de erfarenheter som har gjorts. De teman som är aktuella är 

breddad rekrytering, kompetensbehov, forskning som del av lärcentrum och alternativa 

utbildningsformat. Under en workshop med deltagarna på stämman fick styrelsen in konkreta 

förslag på seminarium. 
 
Nitusdagarna 
Nitusdagarna 15-16 november ägde rum på Campus Sundsvall, en av Mittuniversitetets 

noder. Värd var Mittuniversitetet i samverkan med Nitus. Mittuniversitetet visade på flera 

goda samarbeten med lärcentra, bland annat inom lärarutbildningarna. Fokus på dagarna var 

hur man på olika sätt kan stötta studenter från att ta steget att börja studera till att hjälpa till 

under studierna vid psykisk ohälsa. Workshopen med deltagarna fokuserade på att få in 

viktiga frågor att lyfta med politikerna. Lars-Uno, Maria och Ida från Nitus styrelse möter 17 

jan 2023 utbildningsutskottets ordförande Fredrik Malm (L) samt när hela styrelsen möter 

Camilla Hansén (MP) och Mathias Bengtsson (KD) den 9 feb 2023. 

 

Seminarium 

31 mars sändes ett seminarium kring med fokus på Yh-ansökningar. Campus Värnamo, 

Campus Nynäshamn och Kompetensförsörjning Skåne Nordost visade goda exempel på hur 

de jobbar med Yh-ansökningar och Margareta Landh från MYH informerade om framtidens 

yrkeshögskola. Ett 40-tal digitala deltagare var med. 

 

8 december sändes ett seminarium där ett skolverksprojekt kring temat hybrida utbildningar 

redovisades. Campus Värnamo och Campus Nynäshamn visade på konkreta tekniska 

lösningar för att kunna erbjuda utbildningar i hybrida format, alltså med studenter på plats och 

på distans samtidigt och synkront. Cirka 50 deltagare var med via länk.  

 

 

 

Intressegrupper 

 

Vägledningsgruppen  



Vägledningsgruppen har under året haft uppdraget att sprida kunskap till studie- och 

yrkesvägledare om vad Nitus står för och synliggöra möjligheterna att studera 

eftergymnasiala utbildningar via lärcentrum.  

 

Teknikgruppen 

Teknikgruppen har träffats och bytt erfarenheter kring hybrida upplägg. 

 

Modellkommun för lärcentra 

Gruppen har träffats och även redovisat sitt arbete på årsstämman i Härnösand.  

 

Övrigt  

Nitus har haft kontakter med TCO, SKR, SVERD, UHR och Skolverket. Nitus har erbjudit 

seminarier och vidareutvecklat föreningens kanaler i sociala medier. - Styrelsen har även varit 

representerad vid nationella och regionala konferenser där ämnet har varit eftergymnasial 

utbildning. - Protokoll från styrelsens möten, årskonferens med mera finns tillgängliga på 

www.nitus.se där också en förteckning finns över vilka kommuner som är medlemmar. 

Medlemsförteckningen används bland annat av lärosäten som söker kontakter med lärcentra, 

därför är det viktigt att medlemmar själva bevakar att uppgifterna på hemsidan är uppdaterade 

och meddelar Nitus kansli om så inte är fallet.  

 

Ekonomi  

Den ekonomiska redogörelsen framgår av styrelsens resultat och balansräkning  

 

 

Slutord 

Nitus fortsätter driva frågan om att tillgängliggöra eftergymnasial utbildning i hela landet, en 

fråga som de politiker vi träffar också ser som viktig. Att frågan så tydligt är på agendan nu är 

något som Nitus och dess medlemmar starkt har bidragit till. På grund valet 2022 sköts 

träffarna med politikerna tills den nya regeringen tillträtt och därför blev båda träffarna i 

januari-februari 2023. Sverige har ett stort kompetensförsörjningsbehov och det är viktigt att 

visa att Nitus kan vara en del av lösningen på det problemet. I möten med beslutsfattare har en 

viktig fråga för styrelsen varit långsiktighet. Hur får vi möjligheten att arbeta strategiskt under 

ett antal år med lärcentra, kompetensförsörjning och eftergymnasial utbildning? Många 

kommuner har en besvärlig ekonomisk situation som under 2022 förvärrats. Det blir alltså 

oerhört viktigt att visa på betydelsen av lärcentras verksamhet för att inte drabbas av 

neddragningar. Det innebär, att förutom att ha bra kontakter med politiker på riksnivå behöver 

vi också ha det med lokala/regionala politiker och självklart med lärosäten. Styrelsen 

fortsätter att söka nya samarbeten för att skapa bra förutsättningar för studerande på 

Lärcentra.  
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