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Utbildningschefsnätverket 

Anteckningar 2022-05-20, kl 08.30-11.30/14.30 

Plats: GR, Anders Persons gatan 8, lokal Sexan 

 

Dagordning, ordinarie UC 

 
Mötet öppnades                                     

 
Rapport/information/diskussion   

1. Vad har vi lärt oss av hanteringen av Römosseskolorna?        

- bidrag till fristående huvudmän i teori och praktik, presentation och dialog i 

nätverket 

 

Helena Sjöberg samt Karin Kindstedt, skoljurist, och Sofie Fors Atterlöf, 

förvaltningsjurist, berättade om hanteringen av frågorna kring Römosseskolorna. 

Grundskoleförvaltningen i Göteborg har sedan våren 2021 utmanats av att det inte varit 

möjligt att betala ut bidrag till en fristående huvudman på ett säkert sätt. 

Grundskoleförvaltningen redogjorde för bakgrund till det inträffade, och var dom står 

nu i arbetet med att göra rätt och samtidigt ha beredskap för att hantera en eventuell 

stängning av skolorna. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

2. Avstämning kring arbetet med interkommunal ersättning samt dialog om 

det ekonomiska läget 

 
Dialog fördes i nätverket utifrån hur SKR:s cirkulär påverkar ekonomnätverkens 

kostnadsberäkningar och respektive kommun kommenterade det ekonomiska läget. 

Avslutningsvis enades nätverket om att låta Skolekonomnätverket och 

Gymnasieekonomnätverket se över beräkningarna och tydliggöra vilka kostnadsposter 

som ev förväntas öka och förankra siffrorna i hemkommunen. Referensgruppen för 

gymnasie-IKE med utbildningschefer stämmer av kring index innan slutligt förslag läggs 

fram vid Utbildningschefsnätverkets junimöte.   

 
 
Framgångsrikt utbildningssystem 

3. Lägesuppdatering från arbetsgruppen avseende övningsskolor 
 
Håkan Kollberg-Winsnes, Kungsbacka, och Elisabeth Svennungsson, Lerum, berättade 
om hur arbetet går tillsammans med Göteborgs universitet (GU) avseende 
övningsskolor. I höst är 11 skolor i GR pilotskolor; Göteborg, Kungsbacka, Lerum, 
Partille och Öckerö har skolor som ingår i pilotverksamheten.  
 
GU kommer att återkomma kring vad som krävs av en övningsskola, tex gällande 
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handledningstid mm. Inför införandet kommer en ny handledarutbildning tas fram och 
varje skolhuvudman tecknar avtal med GU om övningsskolorna.  
 
För mer information kontakta Håkan Kollberg-Winsnes eller Elisabeth Svennungsson.  
 
Bilderna bifogas anteckningarna.  
 

4. Dialog kring struktur och innehåll för samverkan med Göteborgs universitet  

- vad önskar kommunerna? 
 
Eva Henricsson och Malin Johansson gjorde en återkoppling till när lärarutbildningens 
samverkansråd startades i sin nuvarande form 2016, sedan dess har samverkansrådet 
och Utbildningschefsnätverket bland annat enats om fem strategiska 
samverkansområden för 2021–2023.  
 
Samverkan mellan akademin och skolhuvudmännen är aktuell på både nationell och 
regional nivå. På nationell nivå sker stora satsningar inom skola på vetenskaplig grund 
och ULF-arbetet planeras att permanentas från 2025. På regional nivå har GU 
organiserat sig kring frågorna genom deras centrumbildning för skolsamverkan. 
Avsikten med dagens dialog är att identifiera vilket innehåll och struktur, utifrån de 
överenskomna samverkansområden, som medlemskommunerna önskar kring 
samverkan med Göteborgs universitet och vilka olika kanaler som behöver finnas. 
 
Frågan återkommer till Utbildningschefsnätverket. 
 
Bilderna bifogas anteckningarna. 
                                         

Ventilen                                                                                
 

Innan mötet avslutades gratulerades Cynthia Runefjärd och Bengt Randén till nya jobb 

och utmaningar.  

Mötet avslutades 

 

 
 

           

  



    3 (6) 

Utbildningschefsnätverket 

 Anteckningar, 2022-05-20, kl 08.30-11.30/14.30 

Plats: GR, Anders Persons gatan 8, lokal Sexan 

 

   

 

Deltog, förmiddag 

Maria Andersson, Kungsbacka (för & grund), ordförande 

Charlotte Johansson, Partille (för & grund, gymn & vux), vice ordförande 

Åsa Ericson, Ale (för & grund, gymn & vux) 

Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Lars Svensson, Alingsås (gymn & vux) 

Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola) 

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

Dennis Reinhold, Kungälv (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Lena Eriksson, Tjörn (för & grund, gymn & vux) 

Katarina Lindgren, Öckerö (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Zeybrandt, GR, utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, sekreterare  

 

Deltog ej 

Ann Blom, Lerum (för & grund, gymn & vux) 

Leif Gardtman, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) 

Elisabeth Andreasson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) 
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Dagordning Vuxtema             
- utbildningschefer med ansvar för gymnasial utbildning                

1. Nätverksrapport, Vuxenutbildningsnätverket        

 

Cynthia Runefjärd, ordförande för Vuxenutbildningsnätverket, gav en rapport av 

nätverkets verksamhet det senaste året. Nätverket är väldigt aktivt och mötena har 

många ärenden och beslutsärenden. Ett brett utbildningsutbud är en fråga som är 

ständigt återkommande, nästa fas i nätverket kan komma att handla om prioritering av 

utbildningarna. Andra aktuella frågor har varit urvalsregler för antagning och 

upphandling av verksamhetssystem. Cynthia nämnde även att representation i nätverket 

kan bli aktuellt att se över framöver liksom hur samverkan med arbetsmarknad kan 

struktureras än mer. 

2. Kompetensförsörjning                                                            

- planering och dimensionering av utbildningsutbudet         

 

Marie Egerstad inledde punkten med en återkoppling till innevarande samverkansavtal 

som är giltigt till och med 2023. Under året kommer ett arbete initieras med innehåll för 

samverkansavtal från 2024. Processen för utbudsplanering utgår från samverkansavtalet 

och inspel från de branschspecifika kompetensråden. Processen är cyklisk och inhämtar 

omvärldsanalys samt tar hänsyn till urval och dimensionering. Efter beslut om utbud 

sker uppföljning och utvärdering.  

 

Propositionen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning kommer på 

olika sätt påverka vuxenutbildningen. Många delar i förslaget går i linje med GR-

samarbetet, däremot föreslås att både Skolverket och organisation med regionalt 

utvecklingsansvar (RUA) ska ta fram planeringsunderlag. Ytterligare delar i förslaget 

som kommer att påverka den befintliga samverkan är att det ska vara regionalt frisök till 

alla yrkesutbildningar inom samverkansområdet samt att hemkommunen ska vara 

skyldig att svara för kostnaderna för en behörig sökandes utbildning i en annan 

kommun. Förslaget läggs fram i riksdagen den 16 juni, ändringarna träder i kraft 1 juli 

2023 men tillämpning sker först i utbildningar som startar den 30 juni 2025. 

 

Kommenterades kring behov av ytterligare anpassningar till de olika målgrupperna som 

söker till vuxenutbildningen samt vilka företagsetableringar som görs och hur 

pendlingsmönstren utvecklas. Lyftes även betydelsen av att se till helheten i både 

gymnasiet och vuxenutbildning så att det totala utbudet matchar behovet.  

 

- uppföljning av urvalsregler          

 

Förra året lyftes en fråga rörande urvalsregler till Utbildningschefsnätverket. GR 

fortsätter att utvärdera utfallet av förändringarna i urvalskategorierna.  
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- utbildningskapacitet – hur växla upp?                                 

exempel från Campus Mölndal 

 

Jens Holm och Sofia Grebner berättade om uppbyggnaden av Campus Mölndal. 2015 

stod kommunen inför ett vägval och valde att skala upp verksamheten. Antal elever vid 

Campus Mölndal är nu uppe på 4500.  

 

För att nå målen för Campus Mölndal har ett par strategiska vägval gjorts. Bland annat 

lyftes kombinationen mellan utbildningar i egenregi, GR och YH fram. 2019 togs också 

beslut om att utveckla lärlingsverksamheten och kombinera detta med jobbspår. Det har 

också varit viktigt att hitta större samverkanspartners, tex olika hotellkedjor.  

Som framgångsfaktorer lyftes bland annat en god politisk förankring där politiken tycker 

att vuxenutbildning är viktigt. Att all vuxenutbildning är samlad under ett tag lyftes 

också fram som en framgångsfaktor. Som utmaningar lyftes tillgång till 

APL/lärlingsplatser och yrkeslärarkompetens samt kapacitet avseende lokaler.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

3. Andra aktuella frågor                                                               

- upphandling av nytt elevhanteringssystem  

En aktuell fråga i den regionala samverkan handlar om upphandling av nytt 

elevhanteringssystem och upphandlingskraven som läggs fram och tidplanen för arbetet.  

 

Lyftes önskemål om att upprätta en referensgrupp för vuxenutbildningsfrågor som 

består av ett urval av personer i Utbildningschefsnätverket. Gruppen kan dels hantera 

upphandlingsfrågan och dels ta sikte på framtiden avseende planering och 

dimensionering.  

 

- strategiska frågor från gymnasietema 25 april  

Fredrik Zeybrandt gjorde en återkoppling till Utbildningschefsnätverkets gymnasietema 

den 25 april och till en dialog vid UCau där det lyfts behov av att se över de större 

strategiska frågorna. En sådan fråga rör hantering av kapacitet och ansvar avseende 

programmen för fordon och transport samt el och energi.  

Mötet avslutades 
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Deltog, eftermiddag 

Charlotte Johansson, Partille (för & grund, gymn & vux), vice ordförande 

Åsa Ericson, Ale (för & grund, gymn & vux) 

Lars Svensson, Alingsås (gymn & vux) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

Dennis Reinhold, Kungälv (för & grund, gymn & vux) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Lena Eriksson, Tjörn (för & grund, gymn & vux) 

Katarina Lindgren, Öckerö (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Zeybrandt, GR, Utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, Sekreterare 

 

Deltog ej 
Ann Blom, Lerum (för & grund, gymn & vux) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Leif Gardtman, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) 

Elisabeth Andreasson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) 

 


