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NÄRVARANDE  

Dennis Reinhold, Kungälvs Kommun (ordförande)  

Avichai Arbiv, Lerums Kommun  

Gunhild Karlsson, Göteborgs Stad  

Linda Åhnbrink, Göteborgsregionen (sekreterare)  

Margaretha Allen, Göteborgsregionen   

Bonny Wernersson, Kungsbacka Kommun  

Susanne Krook, Partille Kommun  

Björn Falkenby Partille Kommun  

Patrik Solérius, Lerums Kommun  
Torbjörn Nilsson, Stenungsunds 

Christina Sandström, Härryda Kommun  

Börje Carlsson, Göteborgs Stad  

Martin Frejinger, Härryda Kommun  

Lena Hamberger, Göteborgsregionen  

  
EJ NÄRVARANDE  

Maria Lindberg, Alingsås Kommun  

Bengt Bohm, Göteborgs Stad  

Viktor Tyrberg, Göteborgs Stad  

Carl Egeberg, Kungälvs Kommun  

Ulrika Haglund, Lerums Kommun  

Tina Chavoshi Alizadeh, Mölndals Stad  

Christoffer Rigdahl, Öckerö Kommun   

Joakim Ryttsén, Mölndals Stad  

Laila Gordon von Hacht, Göteborgs Stad  

Maria Lindberg, Alingsås Kommun  

Marie Ekberg, Göteborgs Stad  

Pär Holmertz, Stenungsunds Kommun  

Susanne Petersson, Lerums Kommun  

Kjell Hemmingsson, Mölndals Stad  

Göran Lönnqvist, Göteborgs Stad  

Sari Jehkonen, Kungälvs Kommun  
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1. Genomgång av dagordning   

 
Ordförande Dennis Reinhold öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna till mötet som hålls 
via Teams. Dagordningen som beslutats av nätverkets arbetsutskott visas och Dennis ger en 
återblick av föregående möte och 2021 års arbete i nätverket. Arbetet för 2022 har sin 

utgångspunkt i de identifierade områden som nätverket lyft tillsammans med de uppdrag 
nätverket fått från utbildningscheferna. Arbetsutskottet prioriterar och föreslår dagordningar 

utifrån dessa perspektiv. Ny sekreterare Linda Åhnbrink hälsades välkommen in i arbetet.  

 
2. Regional gymnasiesamverkan  

 
Margaretha Allen GR gästar mötet och håller i punkten Regional gymnasiesamverkan. 
Margaretha ger nätverket information gällande Rapporten om gymnasialt utbud 
2021, Samverkansavtal för gymnasieskolan och lagrådsremiss om nya principer för planering 
och dimensionering av gymnasieskolans utbildningar. 
  
Margaretha visar en färsk rapport om gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbud.  
Några av gymnasieprogrammen har valts ut och visas i presentationen. Mejla Margaretha om ni 
önskar få fördjupad kunskap eller om ni önskar få titta närmare på något av de andra 
programmen. Eventuellt finns det intresse av att visa rapporten och programsiffrorna på de lokala 
programråden? När vi tittar på 2021 års rapport ser vi en stor ökning när det gäller elevtalen där 
11 157 elever antogs till gymnasieskolans nationella program. Det är en hög siffra och den kommer 
öka ännu mer. Det gäller därför att vi tillsammans möter behovet av platser. Vi ser att det inom 
vissa utbildningar inte finns tillräckligt med platser utifrån antal sökande. Vidare visar rapporten 
att 153 elever inte var behöriga till något av deras val. Siffror som motsvarar förra årets siffror. 
Det var 64 elever färre som antogs på ett yrkesprogram än året innan. En minskning på 0.8 
procentenheter. Lärlingsutbildningen som är av stort intresse för oss i det här nätverket, hade 
1784 inskrivna. 4030 stycken är antagna till yrkesvux i regionen och många går direkt in i en 
yrkesvuxutbildning efter gymnasiet. Det program som minskar mest är språkintroduktion och det 
som ökar mest är individuellt alternativ. Det största introduktionsprogrammet är inriktning bygg 
och anläggning följt av vård- och omsorg och barn och fritid. Fordons- och transportprogrammet 
är vårt nionde största program i regionen. I jämförelse med landet är vi inte störst och vi kan 
fundera på vad det beror på i en såpass fordonsintensiv utbildningsregion? Avslutningsvis lyfter 
Margaretha att branscherna blir bättre och bättre på att kommentera om utbudet matchar 
branschernas behov.  
  
Via vårt verktyg Indra kan vi ta ut trender och göra analyser. Finns det önskemål om att fördjupa 
sig finns sammanställning i rapporten samt att en sammanfattning av Margarethas presentation 
kommer att komma ut i efterhand tillsammans med anteckningar.  
  
Nätverket kommenterar att vi i regionen har en fortsatt stor utmaning att få fler ungdomar att 
välja yrkesprogram. Förutsättningarna att bli godkända är bättre på yrkesprogrammen i 
jämförelse med de högskoleförberedande programmen. Likaså visar rapportens siffror på många 
unga som går direkt till yrkesprogram efter gymnasiet. Med en bättre studie- och yrkesvägledning 
och en ökad valkompetens hos ungdomarna hade det studievalet kunnat tidigareläggas. 
Margaretha lyfter Skolverkets egeninitierade rapport om förutsättningar för elever med låga betyg 
som går yrkes- respektive högskoleförberedande program.  
Läs mer: Skolverket - programval viktigt för examen 
  
Nästa delpunkter berör samverkansavtal och lagrådsremiss. Samverkansavtalet som tidigare har 
varit en punkt som lyfts i nätverket gäller Göteborgsregionens 13 kommuner. GR:s 
gymnasiesamverkan bygger på avtal. Avtalet gäller i fyraårsperioder där nuvarande avtal löper ut 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022-02-22-elever-med-samma-betyg-fran-grundskolan-lyckas-olika-bra-i-gymnasieskolan
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2022/2023. Det har pågått ett dynamiskt arbete med att justera avtalet och det är många nätverk 
inom GR som varit med och tyckt till. 
  
Lagrådsremissen som bygger på Stjernkvistutredningen har varit till hjälp i arbetet av 
framtagandet av det nya samverkansavtalet. Nu är samverkansavtalet nästan klart. 
Utbildningsgrupperna rekommenderar förbundsstyrelsen att fatta beslut i maj och 
förbundsstyrelsen rekommenderar kommunerna att fatta beslut senast 31 augusti. 
Stjernkvists utredning föreslog ett nytt regelverk för planering och dimensionering där 
dimensioneringen inte längre ska vara helt baserat på ungdomarnas intressen som idag. 
Planering och dimensioneringslagrådsremissen markerar att det både ska vara ungdomarnas 
intresse och arbetsmarknadens behov. Vad innebär det i praktiken? Svenskt Näringsliv visar 
tydligt sitt intresse till mandat i frågan och har lagt fram flera förslag för detta. 
Vi har i vårt avtal lagt till när det gäller samråd med arbetslivet att vi har våra branschspecifika 
kompetensråd tillsammans med det övergripande kompetensrådet. De skrevs in som befintliga 
verksamheter i det kommande fyraåriga avtalet. Vårt samverkansavtal är tänkt att gälla från 2023 
tillochmed läsåret 26/27 och går förslaget med lagrådsremissen igenom kommer vårt avtal gälla 
utifrån det gamla avtalet de två första åren och det nya de två sista åren. Vi behöver ha ett avtal 
som klarar av det. Till vår fördel kan vi revidera avtalet årligen. Lagrådsremissen föreslås gälla 1 
juli 2023 och tillämpas 1 juni 2025, först då skulle de första eleverna komma in i det här systemet. 
  
Lagrådsremissen huvudsakliga förslag är att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering 
och dimensionering av utbildning, det gäller både gymnasieskolan och komvux. Det finns också 
ett krav att kommuner ska samverka för ett ändamålsenligt utbud i grupper om minst tre, avtal 
ska inrättas mellan de kommunerna.  Kommunal ersättning kommer att lyftas i avtalet. För GR:s 
del så har arbetet sett ut på detta sett sedan 2002, det innebär alltså inga stora nyheter eller 
förändrade arbetssätt för vår del. Det står också att gymnasieinriktningen ska vara tydlig 
tillsammans med programmens namn och utgång från programmet vad programmet leder till.     
  
 

3. Handelsbranschens kompetensråd  
 
På strategisk nivå finns Göteborgsregionens övergripande kompetensråd med sina 14 strategiska 
aktörer som verkar för hela regionens kompetensförsörjning. Göteborgsregionens åtta 
branschspecifika kompetensråd verkar för kompetensförsörjningsfrågan inom en specifik 
bransch.  
 
Idag fokuserar vi på Handelns kompetensråd och har med oss Lena Hamberger som är 
processledare för rådet. Lena ger oss en nulägesbeskrivning av handeln där 2020 präglades av 
pandemin. Handelns struktur med detaljhandeln, partihandeln och motorhandeln har aldrig stått 
inför så stora förändringar som 2020. Handeln är något segmenterad, i synnerhet detaljhandeln.  
 
Förändringar i mönster för hur man har handlat har inneburit tillväxt inom områden som 
handlar om hemmet, hemelektronik, bygghandel, möbler och inredning. När man inte kunde resa 
skedde en förändring och människor hemestrade, vilket innebar ökning av produkter inom den 
kategorin, friluftsliv, sport med mera. E-handeln växte med 40% under 2020. Pandemin har 
flyttat fram utvecklingen ett par år. Nu ligger ett stort fokus på koncept och kundupplevelse. 1 av 
10 arbetar inom handel och bland de unga är var femte person i åldrarna 16-24 sysselsatt i 
handeln vilket innebär att handeln för många är ett första steg in i arbetslivet.   
 
I branschrådet diskuteras vad som är rätt kompetens inom handeln. En mindre del av arbetet är i 
butikerna och större del är på lager, inom logistik och marknadsföring online. Vem bestämmer 
vad som är rätt kompetens? Är det kunden? Butiksägaren? Inom rådet stöttas också de mindre 
aktörerna. Finns man inte digital idag är man inte med på marknaden. Lena delar med sig av 
branschens längtan efter det nya programmet inom handel, det som ska kallas Försäljning och 
serviceprogrammet. Programmet förväntas fylla en lucka och ge en spets som är efterlängtad. Vad 
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mer branschen vittnar om är att de efterlyser mer samarbete, genom lokala programråd och 
forum för att diskutera frågorna. På så sätt kommer man kunna göra bättre anpassningar utifrån 
skolan och näringslivets villkor.  

 
4.Försäljnings- och serviceprogrammet 
 
Martin Frejinger rektor för Handels- och administrationsprogrammet på Hulebäck inleder punkt 
4. Det nya programnamnet Försäljnings- och serviceprogrammet innebär förändringar i innehåll 
och Skolverket trycker på för tydliga yrkesutgångar. Martin lyfter hur det blir ledande för arbetet 
av utformning och relevant APL för att utveckla rätt erfarenheter och kompetenser. Genom 
arbetet med lokala programråd och referensgrupp tittar Hulebäck på förslagna studieplaner från 
Skolverket med kurser. Många skolor sitter med samma process och Martin initierar att vi 
regionalt samverkar och skapar samarbete för att ge en styrka i programmet.  
 
Under denna punkt diskuterades följande: 

• Hur ser det förberedande arbetet ut av det nya programmet?  
• Hur ser vi på möjligheterna till ett gemensamt programråd för Försäljnings- och 

serviceprogrammet? 
• Kan samordning och samarbete skapa ett starkt och attraktivt program?  
• Viktiga frågor att ha med oss och arbeta med tillsammans? 

 
Diskussion ledde till förslag om lärarfortbildning. Martin Frejinger och Lena Hamberger tar med 
frågan till handels branschens kompetensråd nästkommande vecka. Christina Sandström har 
erfarenhet av Handelsrådets kompetensutveckling och lyfter dessa som mycket bra och ser gärna 
en fördjupning fortsättning på dem.  

 
5. Prao på yrkesprogrammet 
 
Göteborgsregionen arbetar idag med ett flertal koncept för prao. På uppdrag av 
Installationsföretagen tog GR fram ett metodmaterial för prao på yrkesprogram. Materialet 
tilldelades nätverket innan mötet och i diskussionsgrupper hanterades frågor kring fördelar såväl 
som svårigheter kring prao på yrkesprogrammen.  
 
Diskussion genomfördes utifrån följande punkter:  

• Vilka är era reflektioner kring att synliggöra yrkesprogrammen genom prao?  
• Tankar om metodmaterialet?  

• Vad finns för erfarenheter i nätverket? 
• Vad ser vi för vinster/nackdelar eller svårigheter?  
 

Ur diskussionen:  
En mycket god idé och möjlighet. En väg till ett ökat intresse till våra yrkesprogram. En hög 
potential till ökad attraktivitet. Det finns goda möjligheter att också följa med yrkeslärarna ut på 
sina APL-besök. Kan vara logistiskt klurigt men fördelarna överväger det. På bred front såg 
nätverket fördelar med prao på yrkesprogram, det möjliggör att introducera ungdomar till en 
bransch, ökar valkompetens och kan tänkas ge ett ökat inflöde till yrkesutbildningar.  
 
Gemensamt krafttag inom GR i frågan och nätverket önskar en samordnande konferens mellan 
Gymnasienätverket och LPA-nätverket under våren -22 eller hösten -22.  
 
6. Utbildningsskuld  

 
Diskussion fördes utifrån följande punkter:  
 

• Hur möter ni en tänkbar utbildningsskuld?  

• Vilka effekter har ni sett av distansundervisning? Resultat 



Nätverket för lärande på arbetsplats 

 
Anteckningar 2022-02-23  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 
• Har ni sett ökad frånvaro i vissa elevgrupper?  
• Vilka insatser ser nätverket behövs göras? Lovskola, förlängda terminer, 

kvällsundervisning eller annat? 
  
Ur diskussionen:  
Reflektioner kring vad är lektion, det har blivit suddigt i kanterna för elever och till viss del 
lärarna. Nätverket lyfte den psykiska ohälsan som ligger till grund för att kunna ta till sig 
utbildning. Många sociala sammanhang har försvunnit och nätverket lyfter att de på sina håll fått 
arbeta mer med den sociala förmågan bland elevgrupper.  

 
 
7. Avslut och summering  
 
Vad gäller bemanning av arbetsutskottet saknas representation från Göteborgs Stad. Tar tacksamt 
emot förslag och tankar kring detta. 
 
Nästa möte sker onsdagen den 18 maj 2022 och vi ses på GR. 
 
Antecknat av: 
Linda Åhnbrink 
Göteborgsregionen Utbildning 
 


