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Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och  
kompetensförsörjning Tjänsteställe Sekreterare 
Region Örebro län och länets kommuner Förv. Regional utveckling Daniel Berglund 

 
 
 
 
 

Protokoll för Specifikt samverkansråd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 
Tid: Onsdag 16 september 2020 kl 9:00 – 12:00 
Plats: Via SKYPE 

 
Vid protokollet: 

 
Daniel Berglund 
Sekreterare 
 
Justerat den: 
2020-09-21 

 
 
Irén Lejegren   Johanna Martin 
Ordförande    Justerare 

 
 

09:00 Mötet öppnas 
Val av justerare utöver ordförande 
Förslag: Johanna Martin, accepterar och godkänns. 
Godkännande av dagordning 

 
09:10 Coronasituationen. Hur har det gått med återstarten 

nu i höst? Färre insjuknat sista tiden. Vi ser hösten 
an. 

 
Kommunerna redogör för sina respektive lägen. Skol- 
skjutsfrågan var aktuell i början då det befarades att 
trängseln skulle bli påtaglig. Farhågorna har, ännu, inte 
besannats. 

 
Karlskoga har just nu ett lokalt utbrott som följd av en 
större fest inom föreningslivet (ishockey). Vårdboende 
och förskola har drabbats mest som följd. Den lokala 
teststationen har svårt att hinna med. Den behöver nog 
byggas ut ytterligare. En faktor är också att barn nu har 
börjat testats också. Det höjer trycket. 
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Lindesberg har också ett lokalt utbrott inom ishockeyn 
och idrottscollege. Noggrannare städning osv pågår och 
uppföljningar sker. Gymnasieskolan är mer drabbat för 
tillfället. Upprättade rutiner skärps och intensifieras. 

 
I Hällefors har skolstarten varit stabil och rutiner enligt 
FHM fungerar väl. Den distansundervisning som skedde i 
våras fungerade mycket bra. Det känns tryggt utifall att 
det läget skulle bli aktuellt på nytt. 

 
I Hallsberg har det fungerat väl i uppstarten men vi har 
många elever och lärare hemma. Vi tror att det är en 
följd av att man tar det säkra före det osäkra och följer 
rekommendationerna. Svårt att få tag på vikarier för 
skolan då lärare är borta och eleverna återvänder. SFI- 
eleverna har det tuffare med distansundervisningen av- 
seende digitala hjälpmedel. 

 
Ljusnarsbergs Kommun har klarat sig bra hittills och det 
har fortsatt så under uppstarten. En reflektion är de ti- 
diga insatserna som vidtogs i kommunen. 

 
OBS! Vi önskar få en beskrivning även från de kommuner 
som ej kunnat närvara idag. Var snäll och bifoga dessa så 
lägger vi dem till anteckningarna. 

 
09:40 Yrkesvux och statsbidrag 

Information om ändrade ekonomiska förutsättningar. se 
bifogat underlag 
Rolf Östman, Kumla kommun 
OBS! Information från regeringen 21 september. Se länk 
https://www.regeringen.se/pressmeddelan- 
den/2020/09/11-miljarder-kronor-till-atgarder-for-jobb- 
och-omstallning/ 

 

Frågor: 
Maja: Vilka blir konsekvenserna av att det blir mindre 
medel? Rolf: Minskad antal platser inför hösten 2021, vi 
får dra ner utifrån planeringen. Efterfrågan är ju hög i 
och med rådande arbetslöshet och tanken är ju att det 
är bra att utbilda folk så att deras kompetens stärks och 
därefter har bättre förutsättningar att etablera sig på ar- 
betsmarknaden. Riktigt hur vi kan bemöta detta med 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/11-miljarder-kronor-till-atgarder-for-jobb-och-omstallning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/11-miljarder-kronor-till-atgarder-for-jobb-och-omstallning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/11-miljarder-kronor-till-atgarder-for-jobb-och-omstallning/
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mindre medel blir en utmaning att lösa. Frågan är högst 
levande och sista ordet är nog inte sagt. 
Maria S Hallberg: återger en diskussion från fredagens 
Tjänstemannamöte att några kommuner redan har lyft 
detta dilemma lokalt och dialog pågår. Örebro kommun 
har avsatt medel för ett  tillväxtpaket, varav 8 miljoner 
är avsatt för yrkesvux utbildningar. Det är viktigt att vi 
har med oss dessa diskussioner inför budget 2021 och 
ev. extra insatser för omställning pga. av Corona-pande- 
min, det kommer behövas mer medel till yrkesvux för att 
kunna genomföra bra och viktiga utbildningar. 

 
10:00 Uppdatering av aktivitetsplanen: 

Nulägesbild av projekt TABB, (Tillsammans för alla barns 
bästa), se bifogat underlag. 
Daniel Berglund och Sara Maxe, Region Örebro län 

 
10:20 Projekt ”Skolresultaten i länet har förbättrats” – att leda 

och styra en komplex organisation. 
Lägesrapport, se bifogat underlag 
Anita T Ladinek 

 
Irèn undrar hur politikerkollegorna arbetar i denna 
fråga. Hur går kommunikationen ute i kommunerna? 
Lindesberg: Detta projekt är inte så uppdaterad hos oss. 
Karlskoga: Har inte pratat om det alls. Hänvisar till chefs- 
byten. Samarbetet har varit mer väster ut än mot Öre- 
bro. Lars hoppas att detta förändras framöver. I övrigt 
undrar Lars vem han ska fråga. Kommunchefen eller 
vem? Ewa förtydligar med att KC/RD har initierat detta 
projekt så den representanten har informationen. Även 
förvaltningschefer inom skola och förskola har informat- 
ionen. 
Ulla: Har inget hört alls. Finns det någon från Norra läns- 
delen som representant. 
Hallsberg: Ja när det var aktuellt så fanns vi med. Siv 
känner sig nöjd. 
Johanna: Ingen info 
Maja: Ingen info 
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Irén ser noggrant på att uppföljningarna inom politiken 
inte är helt tillfredsställande. Hon tar med sig frågan. 

 
10:40 Slutredovisning av projektet Effektivare validering 

i Örebro län. Vad blir nästa steg? 
Eva Sund, Region Örebro län 
Frågan flyttas till nästa möte. 

 
11:00 Resultat och lärdomar av projekt #jag med - 

unga till utbildning och arbete, se bifogat underlag. 
Laila Berglund, Region Örebro län 
https://www.regionorebrolan.se/jag- 
med/film?Email=bWFpbHRvOmthcm9saW5hLnZlc3RtY 
W5AcmVnaW9ub3JlYnJvbG- 
FuLnNlP3JlY2VpdmVybmFtZT1LYX- 
JvbGluYSBWZXN0bWFu 

 

Frågor: Maja. Samverkan mellan de båda projekten #jag 
med samt TABB vore ett sätt att följa upp resultaten och 
bära dem vidare i nya insatser. Laila och Daniel instäm- 
mer. Irèn trycker på vikten av att projekten krokar i 
varandra så att ”vi inte uppfinner hjulet på nytt hela ti- 
den.” 

 
11:30 Information om projektet #vägled, se bifogat underlag 

Laila Berglund, Region Örebro län 
Frågor: Maja. På liknande sätt touchar detta projekt de 
övriga två. Hur ser samverkan mellan dem? Ewa: Att ta 
gemensam nytta av varandras arbete är självklart. 

 
11:50 Övriga frågor 

 
Karlskoga: Särskild insamling av data framöver? Med 
tanke på att SCB inte längre förser oss med det. 
Ewa: Undersökning av det pågår. Vi för resonemang med 
hjälp av våra analytiker på området. Ber att få åter- 
komma i frågan. 

 
12:00 Mötet avslutas 
 Ordföranden tackar mötesdeltagarna 
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Ledamöter: 
Johanna Martin (M) Askersund kommun Närvarande 
Anna Nordquist (M) Degerfors kommun Frånvarande 
Siw Lunander (S) Hallsbergs kommun Närvarande 
Maja Loiske (V) Hällefors kommun Närvarande 
Lars Hultkrantz (L) Karlskoga kommun Närvarande 
Oscar Svärd (M) Kumla kommun Frånvarande 
Thorbjörn Bäckrud (KD) Laxå kommun Frånvarande 
Berth Falk (S) Lekeberg kommun Frånvarande 
Linda Svahn (S) Lindesberg kommun Närvarande 
Ulla Kalander Karlsson (S) Ljusnarsberg kommun Närvarande 
Solweig Oscarsson (S) Nora kommun Frånvarande 
Marlene Jörhag (KD) Örebro kommun Frånvarande 
Irén Lejegren (S) Region Örebro län Närvarande 
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