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Protokoll till Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Tid: Tisdag 26 april 2022 kl 13:00 – 16:00 
Plats: Via Zoom  
 
Vid protokollet: 
 
Anna Elverskog 
Sekreterare 

 
Justerat den:  
2022-05-04 
 
 

 
  

Irén Lejegren                                             Oscar Svärd 
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 
Maria Svensson Hallberg  Region Örebro län 
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1. Mötet öppnades 

Oscar Svärd, Kumla kommun, valdes till justerare. 
Dagordningen godkändes. 
 

2. Projekt Tillsammans för alla barns bästa (TABB) 
Daniel Berglund, projektledare, berättade om projektet som har sin 
bakgrund i den skotska modellen GIRFEC, Getting It Right For Every  
Child. Syftet med projektet som är att visa på olika arbetssätt för sam-
verkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. På grund av 
pandemin har arbetet i projektet tagit längre tid än beräknat och man 
har därför ansökt och fått beviljat en förlängning av projektet. Förläng-
ningen kunde lösas inom befintlig budget.  
 
I projektet finns fyra delprojekt i Askersund, Degerfors, Nora och Öre-
bro. Projektledare och projektmedarbetare, Sara Maxe, arbetar nära 
de fyra delprojekten. De deltar också i ett antal nätverk tillsammans 
med andra regioner som driver liknande projekt för att kunna samla 
kunskap och dela erfarenheter. Till hjälp i projektet finns också ett an-
tal följeforskare. Projektet kommer att avslutas sista juni 2023. För-
hoppningen är att de kunskaper som projektet kommit fram till ska 
kunna användas efter att projektet avslutats. Läs mer i bifogade PDF. 
 

3. Förstudie om barnfattigdom 
På område Välfärd och folkhälsa på Region Örebro län har en  
kartläggning av barnfattigdom i Örebro län gjorts. Utifrån kartlägg-
ningen har en rapport tagits fram. Under 2019 levde 8884 barn mellan 
0-17 år i Örebro län i ett ekonomiskt utsatt hushåll. Det finns stora skill-
nader mellan grupper i samhället men också mellan olika kommuner i 
länet. Att leva i ekonomisk utsatthet påverkar barn negativt på flera 
sätt. Studier visar att skolan har en viktig roll och också kan vara en  
skyddande faktor. Rekommendationer som gör skillnad för barnen har 
tagits fram. Det pågår också olika arbeten bland annat för att ta fram  
material och en utbildning om barnfattigdom. Läs mer i bifogade PDF. 
 

4. Projekt Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra 
en komplex organisation 
Presentation av forskningsrapporten och information om ett nytt upp-
drag från KC/RD (kommunchefer och regiondirektör) kopplat till rap-
porten. 
Ewa Lindberg, Region Örebro län, berättade att projektet är ett sam-
verkansprojekt mellan länets 12 kommuner, Region Örebro län och 
Örebro universitet. Projektet har haft forskningsdel som har tittat på 
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orsaker till låg måluppfyllelse i vårt län. En rapport har presenterats un-
der våren.  
 
Ann Öhman Sandberg, Örebro universitet, är en av de forskare som va-
rit med och tagit fram rapporten tillsammans med tre andra kollegor.  
De fick i uppdrag att titta på möjliga orsaker till låg måluppfyllelse i 
Örebro län. Rapporten de tagit fram ska användas som ett underlag för 
ett fortsatt arbete att ta fram en regional handlingsplan. Målet är att 
kunna minska skolavhopp och höja skolresultaten i länet. Läs mer om 
resultaten i bifogade PDF.  
 
En diskussion förs nu om hur resultaten ska kunna användas och arbe-
tas vidare med i länets kommuner.  
 

5. Projekt #vägled och projekt #vägled kompetens  
Laila Berglund, Region Örebro län har varit projektledare för #vägled 
och är projektledare för #vägled kompetens, två olika projekt som byg-
ger på varandra. Båda projekten har genomförts i samverkan med ÖMS 
(Östra Mellansveriges regioner).  
 
Projekt #vägled var ett metodutvecklingsprojekt. Material och tips som 
togs fram under projektet finns samlade här:  
Resultat och inspiration från #vägled (regionvastmanland.se) 
 
Projekt #vägled kompetens handlar om kompetenshöjande insatser 
som riktar sig mot chefer inom kommunernas utbildnings- och arbets-
marknadsenheter, folkhögskolor, vuxenutbildningar och friskolor. 37 
samverkanspartners finns i hela ÖMS i dagsläget. Från vårt län deltar 
Askersunds, Kumla, Karlskoga och Örebro kommuner samt Sydnärkes 
utbildningsförbund men det finns plats för fler. En mängd kompetens-
utvecklingsinsatser planeras. Se bifogad PDF. De som är intresserade av 
att veta mer är välkomna att kontakta Laila Berglund,  
laila.berglund@regionorebrolan.se 
 

6. Ukrainakrisen 
Kort information om länssamordning av flyktingfrågan.  
Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret för flyktingmottagandet i 
länet. Ewa Lindberg, Region Örebro län, berättade att Per-Olov Mörn 
från Länsstyrelsen deltog på Tjänstemannastödet för skola, utbildning 
och kompetensförsörjning i april och presenterade en övergripande lä-
gesbild för länet. Skolcheferna fick också möjlighet att ställa frågor. Det 
är kvinnor och barn som har kommit och det är främst några kommu-

https://regionvastmanland.se/globalassets/utveckla-vastmanland/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/kompetensforsorjning/vagled/resultat-och-inspiration-fran-vagled.pdf
mailto:laila.berglund@regionorebrolan.se
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ner i länet som har haft ett mottagande av flyktingar. Bilden från skol-
cheferna är att de mottagande kommunerna har klarat att hantera 
detta på ett bra sätt. Se mer i bifogade presentation från Länsstyrelsen.  
 
Bland ledamöterna på dagens Specifika samverkansråd framkommer 
också en bild av att det hittills har fungerat bra men att frågan behöver 
följas upp regionalt.  
 

7. Vaccinationer av barn och unga i skolorna  
Information om eventuell vaccination mot covid-19 av elever på grund-
skola och gymnasieskola hösten 2022.  
Ewa Lindberg, berättade att det kommit en förfrågan från Hälso- och 
sjukvården om att samordna ett möte med kommunerna då det even-
tuellt kommer planeras för vaccinationer av elever under hösten. 
Hälso- och sjukvården vill gärna hitta ett gott samarbete med kommu-
nerna och vill börja planera i tid. De vaccinationer som genomfördes på 
skolor under 2021 fungerade bra på gymnasiet och i vuxenutbild-
ningen. Det var svårare i grundskolan där eleverna behövde vårdnads-
havares godkännande. Förhoppningen inför hösten är att kunna hitta 
lösningar som fungerar bra för kommunerna.  
Efter detta möte har Hälso- och sjukvården beslutat om tid för ett ge-
mensamt informationsmöte den 20 maj dit länets kommuner kommer 
att bjudas in.  
 

8. Förslag på tider för höstens möten 
Onsdag 21/9 kl 13-16 
Torsdag 24/11 kl 9-12  
Mötestiderna beslutas. Det bestämdes också att mötena kommer att 
fortsätta att vara digitala.  
 

9. Framtida gemensamt möte med Tjänstemannastödet 
Information från Ewa Lindberg, Region Örebro län 
Det planerade gemensamma mötet den 13 maj är inställt då det fanns 
ett starkt önskemål från skolcheferna att flytta det till hösten. Irén  
Lejegren och Ewa Lindberg jobbar med att hitta en tid för gemensamt 
möte i höst och återkommer i frågan. Ett förslag finns att innehållet un-
der mötet ska handla om forskningsrapporten från projekt Skolresulta-
ten i regionen har förbättrats – att leda och styra en komplex organi-
sation och att diskutera hur vi jobbar vidare med den och dess inne-
håll.  
 

10. Mötet avslutades 
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