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Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och  
kompetensförsörjning Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Förv. Regional utveckling Maria S Hallberg  

 

 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO 
Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

Eklundavägen 2 
Örebro 

019-602 70 00 019-602 70 08 232100-0164 122500-2 

E-POST regionen@regionorebrolan.se INTERNET www.regionorebrolan.se 
 

 
 

 
Protokoll till Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Tid: Onsdag 21 september kl. 13:00 – 16:00 
Plats: Via Teams 
 
Vid protokollet: 
 
Maria S Hallberg  
Sekreterare 

 
Justerat den:  
2022-09-23 
 

  
Lars Hultkrantz                                            Kim Bäckström  
ordförande              Justerare 
 
Närvarande ledamöter: 
Johanna Martin (M) Askersund kommun 
Kim Bäckström (V) Degerfors kommun 
Siw Lunander (S) Hallsbergs kommun 
Ulrika Jonsson (M) 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  
Vakant 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 
 
 
 

 
 
 

http://www.orebroll.se/
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1. Mötet öppnades.  

Kim Bäckström valdes till justerare utöver ordförande. Dagordningen 
godkändes.  

 
2. Revidering av samverkansavtal 
       Information om revidering av samverkansavtal för vuxenutbildningen     
       samt för gymnasie- och gymnasiesärskolan.  

Eva Sund, Region Örebro län 
 

Eva redogör för samverkansavtalen för gymnasieskolan och gymnasie-
särskolans samverkan. Stycken som gäller gymnasiesärskolan har juste-
rats. Från och med 2 juni 2023 kommer gymnasiesärskolan att byta 
namn till anpassad gymnasieskola.  En stor förbättring genom samver-
kan är att nu har alla elever sökt via Dexter till höstens gymnasieskola, 
och gymnasiesärskola, vilket är en förbättring.  
 
Samverkansavtal för vuxenutbildningen har också reviderats. Varje 
kommun kommer själva att ansvara för att avtalen skrivs under av be-
hörig beslutsfattare.  
 

  
3. Vård- och omsorgscollege, information om återcertifiering. 

Sara Norén och Fredrik Jönsson, Region Örebro län. 
 
Vård- och omsorgscollege syfte är att säkra kompetensförsörjningen   
till vård- och omsorg. Utbildare, arbetsgivare och fackliga organisat-
ioner är de som deltar och samverkar.  Nu pågår arbetet med en 
omcertifiering för de kommande fem åren. Det finns stor efterfrågan 
på vård- och omsorgstjänster idag. Eftersom demografin framåt pekar 
på att äldrebefolkningen de närmaste åren kommer att bli större, kom-
mer det att medföra än större kompetensbehov. Vård- och omsorgs-
college arbetar med olika saker för att säkra kompetensförsörjningen 
till branschen ex. språkombud, handledarutbildningar och validering. 
En annan viktig del är att arbeta med marknadsföring för att skapa in-
tresse att söka till vård- och omsorgsprogrammet samt för att öka at-
traktiviteten för yrket och branschen. 
Tidplanen för certifiering är att lämna in ansökan under hösten och om 
allt går bra kommer den nya certifieringen gälla från januari 2023.              
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4. Projekt Regionala program- och yrkesråd 
Sanna Bergman, Region Örebro län  
 
Regionala tillväxtnämnden har beslutat om att starta och finansiera 
detta projekt. Det är en kartläggning av program- och yrkesråd inom 
Örebro län. Sanna berättade om kartläggningen och vad man hittills 
kommit fram till. Program- och yrkesråd är viktiga för en fungerande 
kompetensförsörjning. Under projektet har det även skett förbätt-
ringar inom främst VVS. Framåt kommer de ske dialogmöten inom re-
staurang- och livsmedelsprogrammet i syfte för att undersöka intresse 
och behov av att etablera ett regionalt bransch- och yrkesråd för att 
förstärka kompetensförsörjningen till branschen. Projektet kommer att 
avslutas februari 2023. 

 
5. Information om riksdagsbeslut 

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörj-
ning 
Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
Omställningsstudiestödet 
Maria S Hallberg, Region Örebro län 
 
Före sommaren var det tre riksdagsbeslut som fattades med påverkan 
på regional kompetensförsörjning.  Det första beslutet gäller dimens-
ionering av gymnasiala utbildningar. Skolverket har fått ett uppdrag att 
ta fram planeringsunderlag som stöd till skolhuvudmännen för att di-
mensionera utbildningarna utifrån arbetsmarknadens behov. Denna 
förändring kommer gälla från ht 2025 men arbetet kommer att påbör-
jas redan nu. Regionerna kommer stödja Skolverket att ta fram plane-
ringsunderlag samt även kunna bistå skolhuvudmännen i sin samver-
kan.  
 
Angående validering är det nu beslutat att alla komvux ska erbjuda va-
lidering. Även här kommer Skolverket att stötta kommunerna i imple-
menteringen av den nya lagen. Regionerna kommer att bistå utifrån 
sitt uppdrag att etablera regionala strukturer för validering.  
 
Det sista beslutet gäller det nya omställningsstudiestödet för att stödja 
behovet för både individer och samhälle att klara omställningen och de 
nya kompetensbehoven. Här kommer validering in som ett viktigt  
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verktyg för att individers erfarenheter och kunskaper ska tas om hand 
och kan innebära en effektivare väg åter ut i arbetslivet.    

  
6. Europeiska socialfonden ESF+ 

Information om ny programperiod 2021-2027 samt information och 
diskussion om kommande utlysningar  
Maria S Hallberg, Region Örebro län  
 
Nu har lanseringen av ESF+, Östra Mellansverige varit och två utlys-
ningar är öppna. Eftersom nya ESF+ öppnar upp för att arbeta med fö-
rebyggande insatser redan från 13 års ålder är det av intresse även för 
skolan. Det kommer löpande under programperioden 2021-2027 nya 
utlysningar, en utlysningsplan håller på att tas fram som stöd till aktö-
rerna för att veta när man kan söka för vad. Totalt inom ESF+ i hela lan-
det finns 7 miljarder och av dessa är ca 1.5 miljarder för projekt inom 
Östra Mellansverige. Regionerna i Östra Mellansverige har i uppdrag 
att stötta ESF-rådet att ta fram en handlingsplan och socioekonomisk 
analys samt att ge samråd till Strukturfondspartnerskapet som priorite-
rar de inkomna ansökningarna.  

 
7. Övriga frågor 

Det är ett möte kvar i år, vilka behov, vilka frågor har ni i det Specifika 
samverkansrådet behov att lyfta? 
Förslag: 

• Lyft fler goda exempel från arbetet med barn och unga från ut-
satta områden. 

• Dokumentation på samarbete i länet och mellan kommuner 
från den här mandatperioden.   

• Önskemål om att öka kunskapen om lagutrymmet i samverkan 
mellan skola och vårdnadshavare, där det finns goda exempel.  

• Arbetsintegrerad lärarutbildning har diskuterats och efterfrå-
gats från Örebro universitet, hur är status i nuläget?.  

• Vilka erfarenheter finns från personal som arbetar relationsbä-
rande, tex. familjecoach och stärka hem och skolsituationen.  

 
8. Mötet avslutades 
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