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Protokoll till Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Tid: Fredag 12 februari 2021 kl 9:00 – 12:00 
Plats: Via Zoom 
 
Vid protokollet: 
 
Anna Elverskog 
Sekreterare 

 
Justerat den:  
2021-02-18 
 

  
Irén Lejegren                                             Ulla Kalander Karlsson 
Ordförande              Justerare 
 
Närvarande ledamöter: 
Ledamöter: 
Johanna Martin (M)   Askersund kommun  
Anna Nordqvist (M)   Degerfors kommun 
Siw Lunander (S)   Hallsbergs kommun  
Maja Loiske (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 öppnas 
Ulla Kalander Karlsson valdes till justerare. 
Dagordningen godkändes.  
 

2. Aktivitetsplanen till samverkansdokument Kunskapslyft 
barn och unga. Redovisning av vad som genomförts under 2020. 
Anita T Ladinek, Region Örebro län 
Till Samverkansdokument barn och unga 2016-2022 finns en aktivitets-
plan. Aktivitetsplanen är uppdelad i 10 olika aktiviteter/insatser.  
Se bifogad PPT. Aktivitetsplanen finansieras av de ca 11 miljoner till 
skolutveckling som fanns kvar från Regionförbundet. Av dessa finns 2,5 
miljoner kvar för 2021-2022. Aktivitetsplanen utvärderas och revideras 
under året. Kvarvarande aktiviteter ska planeras och genomföras uti-
från nuvarande behov.  
 

3. Nya styrgruppen samverkan barn och unga.  
Presentation av hur strukturen för samverkan ser ut och vilka frågor 
som är aktuella. 
Ida Broman och Ewa Lindberg, Region Örebro län 
Genom åren har det funnits olika strukturer med olika deltagare för att 
arbeta med komplexa frågor kring barn och unga med särskilda behov.  
Mellan 2015 och 2019 fanns Utvecklingsgrupp barn och unga. Det var 
en stor grupp och det upplevdes svårt att strukturera frågor som kom 
in och få till en effektiv samverkan. Under 2020 startades en process 
att strukturera om gruppen. Det utmynnade i en ny struktur med en 
mindre styrgrupp som finns mellan Tjänstemannastödet för skola, ut-
bildning och kompetensförsörjning och Chefsgrupp social välfärd samt 
vård och omsorg. Styrgruppen består av åtta personer från olika områ-
den. Kopplad till styrgruppen finns en nystartad utredningsgrupp. Styr-
gruppen prioriterar vilka frågor som ska vidare till utredningsgruppen. 
Utredningsgruppen är inriktad på fördjupning och utredning och har 
fokus på regionalt samarbete.  
Det finns olika kompetenser i gruppen och uppdraget är att de ska 
sätta barnet i fokus och lösa frågorna tillsammans. Utredningsgruppen 
har nu två uppdrag: 

• Barn med selektiv mutism 
• Barn med restriktivt ätande 

Läs mer i bifogad PPT.  
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4. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Örebro universitet. Förslag 
till finansiering från och med 2022.  
Urban Haglind, Örebro universitet och Tina Lanefjord, Hällefors kom-
mun 
RUC startade 2009 vid Örebro universitet. Mellan åren 2010 och 2014 
bestod RUC av en samordnande tjänst på 50% och fram till och med  
2015 finansierades RUC av Örebro universitet. Nu består RUC av 5 
tjänster på sammanlagt 220%. Från 2016 och till nu har RUC finansie-
rats genom regleringsbrev från Örebro universitet och medel från Skol-
verket. Många av aktiviteterna som har genomförts via RUC har finan-
sierats av regionala medel från aktivitetsplanen (se PPT till punkt 2). 
Dessa medel tar slut under 2021.  
 
Länets skolchefer är eniga om att innehållet som har byggts upp ge-
nom RUC är oerhört värdefullt. De har gett i uppdrag till Örebro univer-
sitet att ta fram ett långsiktigt avtal där kommunerna kan vara med 
och finansiera RUC. Ett samverkansavtal för skolhuvudmän 2022-2025 
har processats fram under hösten 2020 och kommer att bli klart under 
våren 2021. Se mer om RUC i bifogad PPT. 

 
5. Uppföljningsrapport för 2020 och verksamhetsplan för 2021 för Spe-

cifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörj-
ning och dess tjänstemannastöd. 
Anna Elverskog, Maria S Hallberg och Eva Sund, Region Örebro län 
Uppföljningsrapport 2020 och förslag på verksamhetsplan för 2021 har 
skickats ut i förväg till ledamöterna. Verksamhetsplan för 2021 antas av 
Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörj-
ning.  
 

6. Rapport Skolpersonalens rörlighet på arbetsmarknaden  
i Örebro kommun och län. Kort presentation.  
Ewa Lindberg, Region Örebro län 
Rapporten är framtagen av Örebro universitet och har skickats till leda-
möterna före mötet. Några resultat som redovisas i rapporten är: 

• Örebro kommun utmärker sig inte jämfört med andra kommu-
ner vad gäller vare sig hög eller låg rörlighet.  

• Mindre kommuner har mindre rörlighet än stora  kommuner.  
• I intervjuer med rektorer och lärare framkommer att de flesta 

trivs överlag.  
• Att få en högre lön är inte ett starkt incitament för hög rörlighet  
• Den enskilt största risken för förflyttning är brister i arbetsmil-

jön 
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• Viktigaste faktorn för att stanna kvar är god arbetsmiljö och 
rektors ledarskap.  
 

Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning 
kommer att fördjupa sig i resultaten från studien under våren. Det 
finns intresse för en längre genomgång av studien även i det Specifika 
samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning.  
  

7. Kort information om nya vuxwebben samt visning av ny film om sam-
verkansorganisationen mellan Region Örebro län och länets kommu-
ner.  
Eva Sund, Region Örebro län 
Den 26 januari lanserades en ny webb för all vuxenutbildning i länet. 
Det gäller vuxenutbildning på gymnasial nivå och här finns länets alla 
Komvux, Yrkesvuxutbildningar och folkhögskolor på samma webbsida.  
Sidan har fokuserat på enkelhet. Det ska gå att komma till en utbild-
ning på bara några få klick. Tillgänglighet har varit viktigt vid framta-
gandet och webben finns översatt till teckenspråk och till ytterligare 
sex språk. Gå gärna in och titta på: https://vux.regionorebrolan.se/ 
 
Under våren 2020 fick Eva Sund uppdraget att göra en film som synlig-
gör hur samverkan fungerar mellan Region Örebro län och länets kom-
muner. Filmen visades under mötet.  

 
8. Coronas påverkan på skolan. Rapport om vilka frågor det arbetats ge-

mensamt med i tjänstemannastödet. 
Ewa Lindberg och Anna Elverskog, Region Örebro län 
Sedan december har fyra möten genomförts med länets skolchefer, re-
presentanter från Region Örebro läns smittskydd och representanter 
från Länsstyrelsen. Inför varje möte har skolcheferna getts möjlighet 
att skicka in frågor. Mötena har inletts med en genomgång av det aktu-
ella epidemiologiska läget i länet och sedan har kommunernas frågor 
besvarats. Dessa möten har varit uppskattade av såväl skolchefer som 
smittskydd och Länsstyrelsen och kommer att återkomma så länge be-
hov finns. Se bifogad PPT för mer information mötenas innehåll.  
 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

10. Mötet avslutades 
 
 

https://vux.regionorebrolan.se/
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