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Utbildningschefsnätverket 

Anteckningar, 2022-06-17, kl 08.30-12.30 

Plats: GR, Anders Persons gatan 8, lokal Åttan 

 

Dagordning  

 

Mötet öppnades                                   

Beslut  

1. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk  

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och  

ISGR 2023 
 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att rekommendera 

Utbildningsgruppen att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera 

medlemskommunerna att, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive 

månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 

2023 i enlighet med innehållet i prislista bilaga 2, samt att kommunernas 

beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

2. Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att rekommendera 

Utbildningsgruppen att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera 

medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal 

ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023 samt att kommunernas 

beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

3. Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal  

vuxenutbildning 2023  
 
Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att rekommendera 
Utbildningsgruppen föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera 
medlemskommunerna att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen 2023 enligt bilaga daterad 2022-04-12 samt att 
kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 
 

4. Förslag till övergripande volymer och inriktning för GRvux 2023 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas kring nedanstående volymer och 

inriktning för GRvux 2023, efter rekommendation från 

Vuxenutbildningsnätverket: 

 

• Att utifrån kommunernas samlade behov ansöka om antal 

statsbidragsplatser inom förordning 2016:937, med hänsyn till 
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Göteborgsregionens kapacitet och ekonomiska förutsättningar gällande 

krav på kommunal medfinansiering. 

• Nyttjandet av statsbidrag utifrån de behov som finns inom regionen. 

• Att inom vår regionala samverkan erbjuda en bred ingång till 

yrkesutbildningarna i syfte att kunna förbereda och rusta individen. 

Detta kommer kunna möjliggöra ett mer träffsäkert val av inriktning 

oavsett utbildningsform och minska avbrott. 

• Att tillämpa gemensamt fattade kriterier för utbudsplanering när det 

gäller dimensionering och upplägg för att möjliggöra starter av 

planerade utbildningsutbud samt öka elevernas anställningsbarhet 

efter studier. 

• Verka för en utökad samverkan med gymnasieskolornas 

introduktionsprogram inför övergången till komvux. 

• Systematisera uppföljning av genomförda utbildningar för 

välgrundad analys av resultat och effekt för att möta ett minskat 

söktryck och avbrott på de regionala yrkesutbildningarna. 
 
 

5. Förslag till fortsatt arbete för Branschråd förskola 
=> beslutet lyftes i samband med punkt nr 12 

 

Nätverk 

6. Nätverksrapport, Skolekonomnätverket                                        

 

Ann Blom, ordförande för Skolekonomnätverket, gav en återrapportering från 

nätverkets arbete. Nätverket beskrivs som ett mycket aktivt och påläst 

nätverk som stöttar varandra. Förslag till interkommunal ersättning, som 

årligen läggs fram vid Utbildningschefsnätverket, är ett av resultaten av det 

goda nätverksarbetet.  

 

Före pandemin började nätverket skissa på en idé om en nätverksdag för att 

bjuda in sina skolekonomkolleger för ett större erfarenhetsutbyte. 

Nätverksdagen ägde rum den 1 april i år med olika gäster från kommunerna 

och tid för att nätverka med varandra. Utvärderingen visar att det var väldigt 

uppskattat, dock önskar man mer tid att nätverka samt att detta blir en årlig 

nätverksdag.   

 

Rapport/information/diskussion  
 

7. Aktuellt från gymnasiesamverkan och           

gymnasial utbildning                                        

- Regionalt uppdrag 2022/2023 om övergångsinformation i 

antagningssystemet Indra? 

Sabina återkopplade till tidigare information avseende den förstudie och 
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utveckling som genomförts på uppdrag av och tillsammans med Göteborg om 

funktion för övergångsinformation i antagningssystemet Indra. Frågan 

ställdes i ett tidigt skede till utbildningscheferna om intresse att göra frågan 

regional, vilket kommunerna ställde sig positiva till. Via antagningssystemet 

Indra ger ny funktionalitet möjlighet att lämna information mellan 

avlämnade och mottagande skola. Behörigheten i systemet kan styras så att 

rätt information är tillgänglig för behörig person. Återstår för Göteborgs 

pilotskolor att testa funktionaliteten. Därefter beslut om införande och 

installation för regional hantering.   

=> Utbildningschefsnätverket ställde sig fortsatt positiva och uppdrar åt GR 

att ta fram förslag till regionalt uppdrag och avtalsförslag samt bjuder in 

representant för visning av funktionaliteten till hösten.  

 

- Förslag att fastställa datum för att rapportera slutbetyg för antagningen till 

gymnasieskola på längre sikt 

Frågan har lyfts i UCau under våren och handlar om behov av att fastställa 

tidpunkt för rapportering av slutbetyg så att planeringen för kommunerna 

kan bli mer förutsägbar. Sabina informerade om att en möjlighet för att möta 

behovet är att göra en komplettering till bilaga 3 i samverkansavtalet för 

gymnasieskola och hitta rätt nivå i formuleringen, så att planeringen för 

kommunerna och Gymnasieantagningen blir mer förutsägbar.  

=> Utbildningschefsnätverket ställde sig positiva till att GR går vidare med 

att ta fram ett förslag till kompletterande formulering i bilaga 3 i 

samverkansavtalet. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

- Riksdagens beslut 16 juni om propositionen planering och dimensionering 

av gymnasial utbildning 

Fredrik Zeybrandt återkopplade till riksdagens nyligen tagna beslut och 

pekade på den största förändringen inom vuxenutbildningsområdet som 

kommer att innebära att alla yrkesutbildningar kommer att bli regionalt 

sökbara. Frågan kommer att processas i Utbildningschefsnätverket under 

hösten.  

 

- Påminnelse om kommunernas beslut avseende samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar 

Tomas Berndtsson och Fredrik Zeybrandt, Utbildningschefsnätverkets 

representanter i ledningsrådet för naturbruksutbildningar, påminde om att 

varje kommun (förutom Kungsbacka) behöver ställa sig bakom det nya 

naturbruksavtalet.  
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Framgångsrikt utbildningssystem 

8. GR:s arbete med fullföljda studier                       

 

John Nelander gjorde en återkoppling till senaste besöket i 

Utbildningschefsnätverket när det var på gång att GR skulle bli en regional 

kunskapsnod inom området fullföljda studier vilket VGR fattade beslut om 

före årsskiftet. 

 

Göteborgsregionen och medlemskommunerna har arbetat med fullföljda 

studier sedan 2011 genom olika projekt som startade med GR DropOuts. 

Arbetet genom den delregionala kunskapsnoden är tänkt att verka också 

mellan projekten i syfte att än mer sprida den kunskap och erfarenhet som 

finns. Kunskapsnoden kan också vara ett projekt- och processtöd och vara en 

motor i att söka finansiering tillsammans med medlemskommunerna. Det 

handlar också om att initiera, rigga och sjösätta projekt och fortsätta sprida 

kunskap utifrån lärdomarna av pågående eller avslutade projekt.  

 

Projektet InVux och olika kartläggningar gavs som exempel på pågående 

satsningar liksom en undersökning om närvaro/frånvaro och där resultaten 

sprids vidare utan att de tillhör ett visst projekt.  

 

Fokus i höst är att lansera en digital kunskapsbank i syfte att lättare nå de 

som arbetar med frågorna praktiskt. Utöver detta är det en kommande ESF+-

utlysning på gång med preliminär utlysning i september som riktar sig till 

elever på högstadiet. Tänkbara fokusområden är skolnärvaro, 

skolanknytning, psykisk hälsa, trygghet och studiero och likabehandling. 

Finns utvecklingsarbete i kommunerna som skulle ha nytta av ett sådant 

projekt så kontakta John (john.nelander@goteborgsregionen.se)  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

9. Återkoppling från workshop samt nästa steg för samverkan med 

Göteborgs universitet 

 

Malin Johansson gjorde en återkoppling till den genomförda workshopen 

från den 20 maj. Syftet med dagens punkt är att stämma av kring resultatet 

och sedan återkomma med ett skarpt förslag vid mötet den 2 september.  

 

Bakgrunden är att Göteborgs universitet har startat en centrumbildning för 

skolsamverkan och att det parallellt pågår stora nationella förändringar inom 

området. Genom detta finns det ett behov av att konkretisera hur strukturen 

av samverkan med universitetet och medlemskommunerna bör se ut.  

 

Bland annat lyftes följande avseende innehåll: 

- utgå från de fem strategiska områdena, bygg vidare på ULF-arbetet, fånga 

mailto:john.nelander@goteborgsregionen.se
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upp utbildningsbehov i kommunerna och arbeta via branschråden. 

 

Bland annat lyftes följande avseende struktur: 

- sortera strategiska och operativa frågor och skapa strukturerad samverkan 

med Utbildningschefsnätverket och nyttja nätverken för sakfrågorna. Lyftes 

även behov av att kartlägga de olika samverkansgrupper som finns idag 

tillsammans med universitetet och följ upp pågående processer. Det finns 

också behov av att samordna kommunikationen kring frågorna. 

 

=> Utbildningschefsnätverket ställde sig positiva till det fortsatta arbetet och 

att GR återkommer med ett konkret förslag. 

 

Tillades att det kan finnas behov i kommunerna av förstärkt kompetens för 

att kunna matcha ännu mer med praktiknära forskning. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

Rapport/information/diskussion (forts.) 

 

10. Inför Utbildningschefsnätverkets septemberkonferens               

         

Sofia Larsson berättade om planeringen inför Utbildningschefsnätverkets 

septemberkonferens och stämde av innehållet. Utbildningscheferna ser positivt 

på innehållet och planeringen av dagarna. Inbjudan med anmälningsuppgifter 

utsänds före midsommar.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

11. Kapacitet inom särskolan                       

              - återkoppling från undersökning och avstämning om nästa steg 

 

Sofia Larsson gjorde en återkoppling till frågan och att den initialt lyftes i 

Utbildningschefsnätverket tidigare i vår. Sedan har en enklare insamling av 

nuläge via Särskolenätverket genomförts kopplat till kapacitet avseende lokaler 

och kompetensförsörjning. Parallellt har dialoger initierats med SPSM, 

Skolverket och ESF. 

 

Undersökningen via Särskolenätverket visar att det i nuläget inte finns regionalt 

behov av arbetet med kapacitet lokaler utan det finns större behov av att arbeta 

vidare med kompetensförsörjningsfrågan. Undersökningen visar även behov av 

att synliggöra skolformen i särskola i lärarutbildningen och behov i olika nätverk 

för erfarenhetsutbyte, behov av statsbidrag mm.  
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Förslag till nästa steg är att koppla ihop arbetet med Branschråd grundskola 

avseende kompetensförsörjning, övriga frågor kanaliseras via Särskolenätverket. 

Utbildningschefsnätverket behöver därför ge i uppdraget till Branschråd 

grundskola som i sin tur efterfrågar förstärkning från kommunerna avseende 

specifik särskolekompetens.  

 

=> Utbildningschefsnätverket ställde sig positiva till det fortsatta arbetet och ser 

gärna att Branschrådets tänkta arbetsgrupp kompletteras med övriga relevanta 

kompetenser och verksamhetsområden så som ekonomi, förskola, barn- och 

elevhälsa mm.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

Strategisk kompetensförsörjning 

12.  Branschråden för förskola och grundskola                                  

- information om arbetet med befattningspalett för fritidshem  

- förslag till fortsatt arbete med Branschråd förskola (beslut) 

 

Sofia Larsson inledde med att berätta om den rapport SKR publicerar nästa vecka 

om kompetensförsörjning i skolan vilken pekar på att det är svårt med prognoser. 

Detta innebär att behovet ökar av lokala prognoser som är mer träffsäkra. 

Fritidshem lyfts om gemensam nämnare liksom särskola och årskurs 7-9 

avseende kompetensförsörjningsutmaningar. 

 

Kopplat till kompetensförsörjningsspåret så lyftes även fråga från Göteborgs 

universitet avseende kompetensförsörjning i spåren av kriget i Ukraina. 

Utbildningscheferna svarade att det är svårt att ge ett svar nu då prognoserna har 

skrivits ner och läget kan se annorlunda ut i september.  

Sofia lyfte i sammanhanget att riksdagen har röstat ja till nya 

omställningssystemet. Detta innebär bland annat möjlighet med upp till 44 

veckors heltidsstudier med 80 % av lönen. Diskuterades att det finns ett behov i 

kommunerna av att i ett tidigt skede ta fram gemensamma förslag så att 

kompetensförsörjningssatsningarna kan gynna skola och utbildning. Frågan 

återkommer till Utbildningschefsnätverket.  

 

Branschråd förskola 

Isabella Enbågen berättade om den utvärdering av arbetsformen som Branschråd 

förskola haft och att det utifrån denna författats ett PM. Syftet med de 

förändringar som föreslås är bland annat att kunna arbeta effektivt med frågan 

även framöver samt säkerställa att befintliga reformer får tid att implementeras. 

Ambitionen är också att kunskapshöja och stärka förankringen i samtliga 

medlemskommuner och kunna arbeta ännu mer med påverkansarbete. Som 

exempel på arbete i höst lyftes hur man kan arbeta vidare med behovsanalyser 
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och strukturera arbetet årligen utifrån denna samt att stötta kommunerna med 

att rigga inför nytt omställningssystem. I samband med informationen lyftes 

förslag till beslut:  

 

Förslag till beslut 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att anta förslaget om Branschråd 

förskolas fortsättning presenterad i bilaga: ”Branschråd förskola – en 

utvärdering av arbetsformen och förslag för det regionala 

kompetensförsörjningsarbetet framåt”. 

Branschråd grundskola 

Anders Pettersson gav en återkoppling kring Branschråd grundskolas arbete. Vid 

det senaste mötet lyftes befattningspalett för fritidshem. Syftet med paletten är 

bland annat att lättare ha möjlighet att skapa gemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser. Den tidigare inventeringen visar att 31 % av 

personalen inom fritidshem saknar pedagogisk utbildning.  

 

Dialog fördes kring förslaget med de fyra befattningarna. Synpunkterna som 

inkom arbetas in i materialet och tas vidare med i processen. Under hösten 

kommer underlaget stämmas av i forumet för regional facklig dialog och 

Grundskolenätverket samt åter till Utbildningschefsnätverket för beslut.  

=> Utbildningschefsnätverket ställde sig positiva till det fortsatta arbetet med 

befattningspaletten.   

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

Ventilen                                                                                        
 

Fredrik Zeybrandt informerade om följande punkter: 

- Västtrafik har sagt upp överenskommelsen avseende elevresekort. 

Kommenterades att det sker en succesiv försämring av Västtrafiks skolservice 

vilket behöver följas upp.  

- Vid senaste UC-temat avseende vuxenutbildning och gymnasial utbildning lyftes 

upphandling av nytt verksamhetssystem. Sedan det mötet har 

kranskommunernas åsikter tagits med och Marie Egerstad ingår framöver i 

styrgruppen för upphandlingen. 

- I veckan åkte en gruppering till Skellefteå för att titta på hur de har arbetat med 

batterifabriken, dels vilken kompetens de behöver men också vilken kompetens 

som dräneras när personer byter arbete, tex brist på undersköterskor. 

Kommenterades kring kommande behov i regionen av engelskspråkig 

undervisning i skolan.  

- I anslutning till Utbildningschefsnätverkets oktobermöte kommer ett möte ske 

tillsammans med kommunchefer, socialchefer och samhällsbyggnadschefer på 

temat kommuner mot brott. Ett uppföljande möte är planerat till att äga rum i 

samband med decembermötet.  
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Annika Samuelsson Lovén lyfte förslaget om att kontinuerligt återrapportera från 

SKR:s förskolechefsnätverk vid UC framöver vilket utbildningscheferna ställde 

sig positiva till.  

 

Nätverket tackade Bengt Randén och Cynthia Runefjärd för deras regionala 

engagemang genom åren och i nätverket och önskades lycka till inför kommande 

uppdrag. Maria Andersson tackades för mycket gott genomfört ordförandeskap 

för Utbildningschefsnätverket och lämnade över ordförandeskapet till Charlotte 

Johansson.  

 

Administrativia                                                                            

       13. Utbildningsgruppens ordförande, Helene Odenjung, besöker  

               Utbildningschefsnätverket  

 

Helene Odenjung besökte nätverket och belyste betydelsen av det regionala arbetet, 

både för den lilla och den stora kommunen. 

 

Mötets avslutades 

 

Ordförande avslutade mötet och önskade alla en fin sommar! 
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Deltog 
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) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

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

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

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund) 

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

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

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

Fredrik Zeybrandt, GR, utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, sekreterare 

 

Deltog ej 
Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

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

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

 


