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Protokoll till Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Tid: Onsdag 16 februari 2022 kl 13:00 – 16:00 
Plats: Via Zoom  
 
Vid protokollet: 
 
Anna Elverskog 
Sekreterare 

 
Justerat den:  
2022-02-23 
 

  
Irén Lejegren                                             Kristine Andersson 
Ordförande              Justerare 
 
Närvarande ledamöter: 
Johanna Martin (M)   Askersund kommun  
Kim Bäckström (V)   Degerfors kommun 
Siw Lunander (S)   Hallsbergs kommun  
Christina Kuurne (S), ersättare  Hällefors kommun 
Lars Hultkrantz (L)   Karlskoga kommun  
Oscar Svärd (M)   Kumla kommun  
Ivonny Falk (KD)   Laxå kommun 
Berth Falk (S)   Lekeberg kommun  
Kristine Andersson (S)   Lindesberg kommun 
Ulla Kalander Karlsson (S)  Ljusnarsberg kommun 
Solweig Oscarsson (S)   Nora kommun 
Susanne Lindholm (KD)  Örebro kommun 
Irén Lejegren (S)    Region Örebro län 
 
Övriga närvarande: 
Ewa Lindberg   Region Örebro län 
Eva Sund   Region Örebro län 
Maria Svensson Hallberg  Region Örebro län 
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1. Mötet öppnades.  

Kristine Andersson valdes till justerare utöver ordförande. Dagord-
ningen godkändes. 
 

2. Kort rapport från möten med Region Örebro läns smittskydd. Aktuell  
lägesrapport från respektive kommun.  
Ewa Lindberg, Region Örebro län.  
Vid varje möte med Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kom-
petensförsörjning under hela pandemitiden har Region Örebro läns 
smittskyddsläkare bjudits in. Det har varit ett forum för information 
men också ett tillfälle för skolchefer att ställa frågor. Detta samarbete  
kommer att fortsätta så länge det finns önskemål och behov från skol-
chefernas sida.  
 
Vid laget runt hos ledamöterna framkommer en samstämmig bild av 
att det har varit tungt på skolor och förskolor i början av vårterminen. 
Många i personalen har varit sjuka. Några kommuner har tvingats 
stänga förskolor och/eller bedriva viss undervisning på distans. Nu upp-
lever kommunerna att det har lättat och att förskolor och skolor kan gå 
tillbaka till det normala.  
 
Ledamöterna riktar ett tack till Region Örebro läns smittskydd för ett 
gott samarbete under pandemitiden.  
 

3. Information och visning av  nya ”Vuxwebben” och förslag på en ny 
satsning, ”Gymnasiewebben”. 
Eva Sund, Region Örebro län 
I Örebro län är det frisök vad gäller Yrkesvux, det vill säga att boende i 
länet kan söka en yrkesvuxutbildning på vilken ort som helt i länet. 
Ingen interkommunal ersättning utgår mellan kommunerna. Länets 
kommuner har också gått ihop och byggt en hemsida där alla länets 
vuxenutbildningar presenteras på samma ställe. Där finns länets kom-
vux- och yrkesvuxutbildningar men också de Yrkeshögskoleutbildningar 
(YH) och folkhögskoleutbildningar som går att söka i länet.  
Webbsidan är tillgänglighetsanpassad och delar av sidan finns översatt 
till nio språk inklusive teckenspråk. Webbsidan hittar du här.  
 
Nu arbetas med en liknande webbplats för att samla länets gymnasie-
utbildningar. Den kommer att vara inriktad mot tjänstepersoner som 
exempelvis Studie- och yrkesvägledare. Sidan började byggas i början 

https://vux.regionorebrolan.se/
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av året och finns publicerad här. Lansering planeras inom en månad. 
 

4. Förslag på verksamhetsplan 2022 och uppföljningsrapport 2021. 
Ewa Lindberg, Region Örebro län 
Uppföljningsrapporten är utskickad före mötet och där presenteras re-
sultatet av samverkan under 2021. Inga synpunkter framkom på upp-
följningsrapporten.  
 
Förslag på verksamhetsplan 2022 är också utskickad före mötet. Den 
presenterades för Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kom-
petensförsörjning förra veckan. Ledamöterna i Specifika samverkansrå-
det har inget att tillägga till förslaget. Nästa steg blir att presentera 
verksamhetsplanen för kommunchefer och regiondirektör (KC/RD).  
 

5. Skolverkets kommande regionala uppdrag.  
(Regional dialog med Skolverket, utbildningsplanering, utvecklings-
uppdrag). 
Eva Sund, Region Örebro län  
Skolverket arbetar just nu med flera uppdrag som kommer påverka för-
skolans och skolans ledning och styrning framöver, t.ex. kvalitetsdialo-
ger med skolhuvudmännen, etableringen av regionala kontor samt reg-
ionala planeringsunderlag för planering och dimensionering av gymn-
asial utbildning. Fredag den 18 februari presenteras Skolverkets nya 
uppdrag i en webbsändning för skolchefer. De nya uppdragen ställer 
nya krav på skolchefer, rektorer och skolpolitiker. Läs mer om de kom-
mande uppdragen i bifogade PPT.  
 

6. Information och visning av Kompetensrapporten, nytt digitalt sta-
tistikverktyg på regionwebben. 
Maria S Hallberg, Region Örebro län  
Tillgång till statistik är viktigt för regional utveckling. Ett flertal rappor-
ter finns upplagda på Region Örebro läns webbplats. Under april till 
maj kommer nya arbetsmarknadsprognoser på regional nivå från SCB. 
Dessa kommer också att läggas upp på webben.  Se mer i bifogad PPT. 
 
En fråga ställdes om möjlighet att bryta ner statistiken för ålderav-
gångar på kommunal nivå. Här är svar från Region Örebro läns analyti-
ker:  
Statistiken för åldersavgångar kommer från denna tabell i SCBs data-
bas, Förväntade åldersavgångar (U4). Förvärvsarbetande 60–64 år ef-
ter region, utbildning och kön (dagbefolkning) . År 2006 - 2019. PxWeb 
(scb.se), det går inte att bryta ner den lägre än funktionell analysreg-
ion. Men statistiken finns också i Supercross och däri kan kommunerna 

https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/utbildning-och-kompetensforsorjning/gywebben/
https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/dokument/rapporter/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM9906__AM9906B/RegionInd19U4N/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM9906__AM9906B/RegionInd19U4N/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM9906__AM9906B/RegionInd19U4N/
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på egen hand ta ut statistiken för sin kommun. Det är troligt att det 
kommer vara få tal i flera branscher på kommunnivå, men det kan de 
hantera enligt de sekretessregler som finns.  
 

7. Information om plan för ett gemensamt möte med Tjänstemannastö-
det för skola, utbildning och kompetensförsörjning om samverkan 
mellan region och kommuner.  
Ewa Lindberg, Region Örebro län  
Ett önskemål om ett gemensamt möte uppkom på beredningsgruppen 
inför dagens möte. Ewa Lindberg har föreslagit två olika datum i juni 
för skolcheferna men tyvärr fungerade inget av dem. Längre framför-
hållning behövs. Ett förslag kom från Irén Lejegren att använda det, se-
dan tidigare, inbokade mötet med Tjänstemannastödet den 13 maj. 
Irén kan själv inte delta det datumet men föreslog att vice ordförande 
Lars Hultkrantz leder mötet. Ledamöterna på dagens möte kan den 13 
maj. Det föreslås att 1,5 timmar av ordinarie möte används till ett ge-
mensamt möte. 
 

8. Mötet avslutades 
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