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Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och  
kompetensförsörjning Tjänsteställe Sekreterare 
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Protokoll till Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Tid: Onsdag 26 februari 2020 kl 9:00 – 12:00 
Plats: Konferenslokal Almen, Eklundavägen 2, Örebro  
 
Vid protokollet: 
 
 
Anna Elverskog 
Sekreterare 

 
Justerat den:  
2020-03-13 
 

  
Irén Lejegren                                             Siw Lunander 
Ordförande              Justerare 
 
Närvarande ledamöter: 
Ledamöter: 
Johanna Martin (M)   Askersund kommun  
Anna Nordqvist (M)   Degerfors kommun 
Siw Lunander (S)   Hallsbergs kommun  
Gunilla Josefsson (V)   Hällefors kommun 
Lars Hultkrantz (L)   Karlskoga kommun  
Oscar Svärd (M)   Kumla kommun  
Thorbjörn Bäckrud (KD)  Laxå kommun 
Berth Falk (S)   Lekeberg kommun  
Linda Svahn (S)   Lindesberg kommun 
Ulla Kalander Karlsson (S)  Ljusnarsberg kommun 
Solweig Oscarsson (S)   Nora kommun 
Marlene Jörhag (KD)   Örebro kommun 
Irén Lejegren (S)    Region Örebro län 
 

Övriga närvarande: 
Ewa Lindberg   Region Örebro län 
Anita Thorsberg Ladinek  Region Örebro län 
Eva Sund   Region Örebro län 
Maria Svensson Hallberg  Region Örebro län 

 

http://www.orebroll.se/
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1. Mötet öppnades 
Irén Lejegren hälsade alla välkomna 
 

2. Justerare utöver Irén Lejegren 
Siw Lunander valdes till justerare 

 
3. Dagordningen godkändes 

 
4. Aktuell lägesrapport från de närvarande ledamöterna angående 

hur respektive kommun arbetar med regionala överenskom-
melser och avtal.  
Bakgrunden till detta är att Lars Hultkrantz, Karlskoga kommun, 
lyft att han sett brister i implementeringen av överenskommelser 
och avtal i både region och kommun.  
VVF är en samverkansportal för vård, välfärd och folkhälsa och 
där finns alla dokument med riktlinjer och överenskommelser 
samlade. Det är tjänstepersoners ansvar att känna till dessa do-
kument och att hitta dem. Ta gärna med frågan till hemkommu-
nen och se över att detta fungerar.  
Deltagarna i dagens möte upplever inte att det finns problem 
kring detta i deras respektive kommuner. Däremot känner man 
till att det finns konfliktytor kring vissa frågor om vem som har 
ansvar för frågan.  
Det har funnits en samverkansform, Barn- och ungagruppen, som 
nu är under omstrukturering. Ewa Lindberg informerar om den 
nya samverkansformen på nästa möte. Då presenterar hon också 
utmaningar och frågor som arbetas med i regionen i nuläget.  
Förslag framkommer på gemensamma frågeställningar att disku-
tera och byta erfarenheter kring på framtida möten: 

 Specialkost/önskekost 

 Integration på förskolor 
Ewa Lindberg tar med frågan om specialkost/önskekost till  
Skolcheferna i Tjänstemannastödet. 
 
Eva Sund ställer en fråga om uppdatering av gymnasiesamver-
kansavtalet. Hon föreslår att det uppdaterade avtalet skickas till 
skolcheferna som får godkänna det genom att svara ja i ett mail. 
Svaret kommer att diarieföras. Ledamöterna på dagens möte 
godkänner förfarandet.  
 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Valfard--folkhalsa/Samverkan-mellan-regionens-kommuner-1/
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5. Uppföljning av närvaron på möten i Specifika samverkansrådet 

för skola, utbildning och kompetensförsörjning.  
En enkät har skickats till samtliga ledamöter i Specifika samver-
kansrådet där en fråga ställdes:  
Finns det något som skulle kunna ändras eller förbättras för att 
underlätta närvaron för dig gällande mötena med Specifika sam-
verkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning? 
 
Fyra svar kom in som redovisas i bifogade PP. Samtliga förbätt-
ringsförslag går att genomföra eller har redan genomförts föru-
tom förslaget om arvoden. Specifika samverkansrådet leds av 
Region Örebro län men uppdraget för ledamoten att delta kom-
mer från den egna kommunen.  
Det beslutas att ett tydliggörande av Specifika samverkansrådets 
roll behöver genomföras. Det är kommunernas ansvar att infor-
mera nya ledamöter om uppdraget. Det framkommer ett förslag 
om att underlätta för kommunerna genom att ta fram ett kort-
fattat material om uppdraget. Ett dokument om uppdraget i Spe-
cifika samverkansrådet finns i reglementet på webben. Kanske 
kan en kort informationsfilm göras med utgångspunkt från det 
dokumentet? Ewa Lindberg tar med frågan till Region Örebro 
läns kommunikatörer. Ewa tar också med diskussionen till Tjäns-
temannastödet.  

 
Irén kommer att ringa runt till några av de ledamöter som är nya 
i Specifika samverkansrådet för att beskriva uppdraget. Hon kom-
mer också att lyfta frågan i det Regionala samverkansrådet så att 
frågan kan tas med hem till respektive kommun.  
 
Ett förslag framkommer om att erbjuda Skypemöte för den som 
vid ett enstaka tillfälle inte kan närvara fysiskt.  

 
6. Genomgång av Uppföljning 2019 och VP 2020 för Specifika  

samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörj- 
ning. Maria S Hallberg och Eva Sund. Se bifogad PP. 
Maria och Eva har under hösten lyft frågan om VP 2020 i Tjänste-
mannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning. Le-
damöterna i Specifika samverkansrådet har också fått möjlighet 
till inspel under höstens möten.  
En fråga i VP:n gäller revidering av en organisatorisk översyn och 
att vissa frågor gällande kompetensförsörjning föreslås flyttas till 
Regionala samverkansrådet. Den frågan kommer att behandlas 
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senare under mötet. Frågor angående kompetensförsörjning 
som berör skolan kommer att finnas kvar i Specifika samverkans-
rådet. VP 2020 har redovisats på Tjänstemannastödet. I mars 
kommer det att redovisas på KC/RD. Då kan det också komma 
nya uppdrag för 2020 från KC/RD.  
 
Ett avslutat storregionalt projekt är #jagmed vars mål var att 
minska skolavhopp. Ett fortsättningsprojekt för att sprida resulta-
ten från #jagmed har genomförts med medel från aktivitetspla-
nen. Laila Berglund bjuds in till nästa möte för att berätta mer 
om det.  
 

7. Förslag till uppdrag att revidera ”Överenskommelse om sam- 
verkansansorganisationer /…/” gällande frågor kopplade till 
regionala handlingsplanen för kompetensförsörjning. 
Förlag finns i VP 2020 om revidering samt organisatorisk översyn 
av överenskommelsen för samverkan utifrån vilka områden/in-
satser som ska beredas, verkställas och följas upp i det Regionala 
samverkansrådet gällande handlingsplan för kompetensörjning. 
Frågan har lyfts på KC/RD. Irén har diskuterat frågan med And-
reas Svan som är ordförande i Regionala samverkansrådet.  
Ledamöterna på dagens möte ställer sig bakom förslaget att frå-
gor gällande kompetensförsörjning kopplat till handlingsplan för 
kompetensförsörjning flyttas till det Regionala samverkansrådet.  
 

8. Information om GySam (Gymnasiesamverkan) om ett region-
gemensamt inköp av ett digitalt system för bland annat under-
lätta hanteringen av elevbidrag och interkommunal ersättning 
mellan kommunerna.  Eva Sund 
Det finns ett system för detta: IST. En arbetsgrupp inom GySam 
har arbetat för att köpa in systemet till hela länet. När arbetet in-
leddes trodde man att IST var det enda ekonomihanteringssyste-
met för elever som fanns på marknaden. Nu har det visats sig att 
finns ytterligare minst 3 aktörer. Upphandlingen av ett system 
kommer därför att ta längre tid än beräknat. Karlskoga kommun 
projektleder arbetet. IST är det mest kända systemet och många 
friskolor använder det. Det förs samtal med Värmland som an-
vänder IST. Kanske finns en gemensam administrativ lösning på 
sikt med dem.  
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9. Information om Valideringsdelegationens slutbetänkande samt 
nuläge i Örebro län. Maria S Hallberg 
Läs om betänkandet i bifogade PP.  
Delegationen har sett att validering inte står på egna ben utan 
att det måste hänga ihop med kompetensförsörjning. Slutbetän-
kandet fokuserar på den kommunala vuxenutbildningen. Priorite-
ringar har tagits fram. Nytt är att det förslås en regional samord-
ning av validering.  
 
Vad händer i vår region? 
Projektet ”Effektivare validering i Örebro län” tar slut den 28/2. 
Nya medel från Tillväxtverket finns fram till och med oktober för 
ett fortsättningsprojekt. En slutrapport har skrivits och en film 
om validering har tagits fram. Projektet har också påbörjat arbe-
tet med en webbportal för alla kommuner i länet som nu tas vi-
dare i fortsättningsprojektet. På webbportalen ska alla vuxenut-
bildningens delar, som exempelvis Komvux, Yrkesvux, SFI, YH och 
validering, presenteras. Webbsidan kommer att översättas till ett 
flertal språk. Denna webbportal kommer att ligga under region-
ens webb som just nu arbetas om. Den beräknas vara klar den 2 
november.  
 
Fler projekt kommer att behöva skapas för att jobba med valide-
ring framöver. Arbetet måste förankras i alla kommuner så att 
man är beredd att satsa på validering. Politiska beslut behöver 
tas om detta.  
 

10. ”Skolresultaten i länet har förbättrats” är ett uppdrag från 
KC/RD (kommunchefer och regiondirektör). Ett förslag på upp-
lägg att arbeta utifrån är framtaget av en arbetsgrupp. 
Ewa Lindberg 
Bakgrunden till detta är kommunchefernas särskilda fokusområ-
den varav ett har målet: ”Skolresultaten i länet har förbättrats”. 
Det är också ett av tio prioriterade områden i den regionala ut-
vecklingsstrategin (RUS). Fyra kommunchefer och Regional ut-
vecklings förvaltningsdirektör, Petter Arneback, har bildat en 
grupp kring detta. Frågan de ställer är: Hur kan vi som kommun-
chefer hjälpa till med detta? De har bett att regionen ska vara 
med i arbetet. En arbetsgrupp med fem skolchefer samt Ewa 
Lindberg och Anita T Ladinek från Region Örebro län har bildats. 
Det finns ännu ingen gemensam bild i länet av varför det ser ut 
som det gör med måluppfyllelsen. Skolcheferna uttrycker olika 
behov och har olika bild av vad som behövs men engagemanget i  
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gruppen är stort. Tanken nu är att få till en gemensam plan att 
arbeta vidare utifrån. Det finns en idé om att starta med en halv-
dag tillsammans med skolchefer, politiker i Specifika samverkans-
rådet och kommuncheferna för att kraftsamla. Planen är att se-
dan fortsätta med seminarier för länets skolchefer.  
 
Kommuncheferna och regiondirektören har uttryckt sitt stöd för 
arbetet. Det är en viktig tillväxtfråga i vår region att våra barn 
lyckas med sin skolgång.  

 
Det behövs finansiering för att kunna arbeta med detta. Genom 
aktivitetsplanen som är kopplad till samverkansdokument Kun-
skapslyft barn och unga 2016-2022, finns 100 000 kr/år i 3 år för 
detta arbete. En projektplan kommer att tas fram och 1:1-medel 
kommer att sökas från regional tillväxtnämnd.   
Ewa Lindberg kommer att fortsätta att rapportera vad som hän-
der i frågan.  
 

11. Övriga frågor 
Irén berättar att Urban Haglind, verksamhetsutvecklare för Reg-
ionalt utvecklingscentrum (RUC) fått Örebro universitets och 
Region Örebro läns stipendium för utveckling av samarbete.  
 

12. Mötet avslutades 
 

13. Nästa möte:  
Den 27 april kl 9-12 i konferenslokal Nittälven, Eklundavägen 1 
i Örebro.  

 
 
 

 
 
   


