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Protokoll från Specifikt samverkansråd för skola, utbildning 
och kompetensförsörjning 
Tid: Torsdag 18 november 2021 kl 13:00 – 16:00 
Plats: Via Zoom  
 
Vid protokollet: 
 
Anna Elverskog 
Sekreterare 

 
Justerat den:  
2021-11-27 
 

  
Irén Lejegren                                             Marlene Jörhag 
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  
Ivonny Falk (KD)   Laxå kommun 
Berth Falk (S)   Lekeberg kommun  
Magnus Storm (C)    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   Region Örebro län 
Eva Sund   Region Örebro län 
Maria Svensson Hallberg  Region Örebro län 
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1. Mötet öppnades 
Marlene Jörhag valdes till justerare. 
Dagordningen godkändes.  
Ivonny Falk, ny ledamot från Laxå kommun hälsades välkommen. 
Anna Nordqvist, Askersunds kommun, meddelade att hon var med för 
sista gången. Ny ledamot meddelas till Anna Elverskog, Region Örebro 
län.   
 

2. Rapport från möten med Region Örebro läns smittskydd 
och länets skolchefer samt information om samverkan vid vaccinering 
i grundskolan. 
Ewa Lindberg , Region Örebro län 
Dialog mellan Region Örebro läns smittskydd och länets skolchefer har 
pågått under snart 1 års tid. Då det fortfarande finns behov av inform-
ation från smittskydd kommer de att fortsätta att vara med på möten 
med Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörj-
ning även framöver.  
 
I höst har det blivit aktuellt med vaccination mot covid-19 för ungdo-
mar. Redan innan skolan började startade planeringsarbetet av vacci-
nation på gymnasieskolorna. Det var ett stort intresse från kommuner-
nas sida att samverka kring detta. Samverkan blev god och lösningar 
hittades mellan vaccinationsnoder, kommunerna och de fristående 
gymnasieskolorna. Vaccinationer genomfördes också inom vuxenut-
bildningen och på vissa folkhögskolor. 
 
När det blev aktuellt med vaccinationer av barn och unga mellan 12 
och 15 år fanns det fler utmaningar. Utmaningarna bestod av att han-
tera samtycke från vårdnadshavare samt att hantera sekretess, kom-
munikation, säkerhetsfrågor och frågor om kommunikation. Det kräv-
des fyra möten innan lösningar hittades som fungerade tillfredsstäl-
lande för alla länets kommuner och dess elever. Nu rullar vaccination-
erna på i alla kommuner men de har kommit olika långt i processen.  
 
Önskemål framförs om att efter pandemin diskutera samverkan mellan 
Region Örebro län och länets kommuner och vad som kunde gjorts an-
norlunda. Det är viktigt att dra lärdom av det som varit. 

3. Information om upphandling av elevstödsprogrammet IST 
Eva Sund, Region Örebro län 
Frågan om det finns möjlighet till en gemensam upphandling av ett ge-
mensamt elevstödsprogram i länet har diskuterats länge. I augusti 
2021 var en upphandling genomförd och leverantören IST utsedd. 
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Samtliga 12 kommuner i länet har gått samman och anställt en admi-
nistratör som är en förmedlande länk mellan IST och länets kommuner 
under implementeringsfasen. Uppstart kommer att ske i oktober.  
Elevstödsprogrammet är kopplat till folkbokföringen. Det håller ord-
ning på varje ungdom, vart den bor och på vilken skola den går. Uppda-
tering görs varje dag. Det går också att koppla till en modul för KKA 
(kommunernas aktivitetsansvar). KKA-ansvarig i varje kommun kan 
koppla in sig på systemet för att hitta ungdomar som varken studerar 
eller arbetar. Friskolor ska också kunna ansluta sig till systemet.  
Betalningsfiler kommer nu enkelt att kunna skickas mellan skolor. Kost-
naden för systemet kommer snabbt att tjänas in genom minskning av 
det administrativa arbete som tidigare lagts ned på detta.  
 

4. Information om projekten En väg in och Första linjen. Ett arbete i 
Region Örebro län med syfte att skapa en gemensam ingång med 
sammanhållen bedömning och rådgivning för barn och unga med psy-
kisk ohälsa, oavsett organisation. 
Camilla Eklöv och Eva Eriksson, Region Örebro län. 
Camilla och Eva berättar om ett omställningsarbete inom hälso- 
och sjukvården. Det berör kommunerna, främst elevhälsan.  
Bakgrunden till omställningsarbetet är att den psykiska 
ohälsan ökar hos barn och unga. Målet är att hitta en väg 
in för de som behöver hjälp och att fördelningen till primärvård 
eller specialist sker direkt. Tanken är att det ska vara en låg tröskel att 
ta första kontakten. Barn och unga ska också kunna söka hjälp själva.  
En väg in har nu bytt namn till Första kontakten – psykisk ohälsa barn 
och unga. Första linjen – Mottagningen psykisk ohälsa barn och unga, 
startar upp två mottagningar i Örebro och en i varje länsdel. De två 
projekten samarbetar tätt. Samarbete sker också YAM – första hjälpen 
psykisk ohälsa. Information om båda projekten ges nu i Region Örebro 
län och i kommunerna. Uppstart sker i mars 2022. När arbetet kommit 
igång kommer samarbete att skapas med elevhälsan. Målet är också 
att nå ut till kuratorer, specialpedagoger och rektorer. Mer information 
och kontaktuppgifter finns i bifogade PPT. 
 

5. Rapport från den digitala gymnasiemässan 2021 
Eva Sund, Region Örebro län 
På grund av osäkerhet kring pandemin beslutades att gymnasiemässan 
hösten 2021 skulle bli digital. En upphandling gjordes och leverantör 
utsågs. Alla gymnasieskolor i länet, inklusive de fristående gymnasie-
skolorna, var med. Det är första gången samtliga gymnasieskolor varit 
med på mässan. Skolorna fick skapa ett eget mässgolv och en egen 
monter. Alla elever fick inloggning och kunde sedan gå runt på mässan 
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digitalt och besöka de skolor och program de var intresserade av.  
Diskussion förs om det i framtiden skulle kunna finnas både en fysisk 
och en digital gymnasiemässa. Fördelen med den digitala varianten är 
att den finns kvar att besöka fram till sista januari 2022.  
Om den digitala gymnasiemässan skulle återkomma behöver det jobb-
bas mer med att förberedelser inför mässan blir mer likvärdiga på sko-
lorna samt hur man kan få med fler föräldrar. Samtliga skolor komplet-
terar den digitala mässan med elev för en dag och öppet hus.  

  
6. Presentation av det kommande projektet #vägled kompetens 

Laila Berglund, Region Örebro län 
22% av ungdomarna i Örebro län är inte behöriga till gymnasiet och det 
finns över 5000 unga personer i vårt län som inte har en fullföljd utbild-
ning. Det är kompetensbrist i vissa branscher medan andra branscher 
har ett överskott av arbetskraft. Detta visar på att vägledning är viktigt. 
Politiker har en viktig roll i detta; att efterfråga vägledning. 
Just nu pågår två satsningar på vägledning i Region Örebro län. 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat medel för att starta 
ett Europeiskt partnerskap genom projektet #Guidance – digital tools 
and methods. Projektet ska bland annat jobba för att digitala miljöer 
blir mer inkluderande när det handlar om att hjälpa och vägleda elever 
inför deras studie- och yrkesval. Region Örebro län är projektledare.  
 
Projektet #vägled är ett metodutvecklingsprojekt där målet är att bidra 
till att skapa bättre former för vägledning och studie- och yrkesval. Pro-
jektet avslutas i december 2021. Det ligger till grund för en ansökan om 
ett fortsatt projekt, #vägled – kompetens som kommer att starta 1 ja-
nuari 2022 under förutsättning att ansökan blir beviljad. Det kommer 
att vara ett samverkansprojekt med de fem regionerna i Östra mellan-
sverige med Region Uppsala som projektägare. Projektets huvudmål är 
att stärka kompetensen för personer som ansvarar för, eller arbetar 
med, studie- och yrkesvägledning av unga och vuxna. Ett 30-tal kom-
muner har anslutit sig och vill delta i projektet. De kommuner som del-
tar är med och medfinansierar projektet i form av tid som personal del-
tar i olika seminarier, konferenser eller work shops. I länet har Örebro 
kommun, Sydnärkes utbildningsförbund och Askersunds kommun skri-
vit på ett samverkansavtal för att delta i projektet. Det finns fortfa-
rande möjlighet för fler kommuner att ansluta sig.  
Se mer i bifogad PPT. 
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7. Beslut om tider för vårens möten 
Onsdag 16 februari kl 13:00-16:00 
Tisdag 26 april kl 13:00-16:00 
 

8. Skolresultaten i regionen har förbättrats – att leda och styra en kom-
plex organisation 
Anita Thorsberg, Region Örebro län 
Påminnelse om gemensam digital workshop/analysseminarium den 26 
november kl 13:00-16:00. Se mer i bifogad PPT.  
 

9. Mötet avslutades 
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