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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

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

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

Dennis Pavlovic, Alingsås (gymn & vux) 

Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola)  

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

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

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund)  

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux)  

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

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

Fredrik Zeybrandt, GR, Utbildningschef  

Theresa Björnström, GR, Sekreterare  

EJ NÄRVARANDE 

Maria Andersson, Kungsbacka (för & grund), ordförande 

Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

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

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

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola)  

Elisabet Nord, Göteborg (förskola) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn)  

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

Beslut 

1. Förslag till hantering av IKE avseende prislista för 2023    

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att ställa sig bakom förslag till hantering av 

interkommunal ersättning (IKE) avseende prislista för 2023 innebärande att: 

- för interkommunal ersättning avseende förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR används indexering, 

- för interkommunal ersättning avseende gymnasieskola och gymnasiesärskola används 

indexering. 

 

Rapport/information/diskussion 

2. Aktuellt från Gymnasieantagningen och regional 

utbildningsplanering 

 
- Övergångsinformation i Indra 
Sabina Svahn berättade om GR:s uppdrag att genomföra en förstudie 

tillsammans med grundskole- och utbildningsförvaltningen i Göteborg 

avseende övergångsinformation mellan grund- och gymnasieskola med IT-stöd 

via Indra. Via systemet kan information skyddas genom att styras av olika 

behörighetsfunktioner. Nästa steg är kravspecifikation och vidare 

systemutveckling för att prövas på ett par pilotskolor i Göteborg vid 

antagningen 2022. Frågan om framtida regionalt nyttjande behöver hanteras 

vidare av Utbildningschefsnätverket. Inför sådant beslut återkommer GR med 

förslag om uppdrag. Uppdrag som innefattar personuppgiftsansvar, 

systemförvaltning samt finansiering för sådant uppdrag.  

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 

- Lägesrapport över arbetet med nytt samverkansavtal, återkoppling kring enkätsvar 

Margaretha Allen gav en återkoppling kring inspelen i enkätsvaren som inkommit från 

medlemskommunerna. Bland annat lyftes fördelar och nackdelar med 

samverkansavtalet samt specifika inspel avseende planering och dimensionering samt 

antagning, byte, flytt, överlämning och uppföljning. Tillades även att beskrivning av 

regiongemensamma verktyg läggs till som bilaga till avtalet liksom beskrivning av GR:s 

modell för interkommunal ersättning. Önskemål om förtydligande om kostnader för 

stödinsatser lyftes även fram.  

 

Arbetsprocessen fortsätter och ett utkast till avtal läggs fram vid 
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Utbildningschefsnätverkets februarimöte. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

3. Den framtida mediacentralen samt utvärdering av mediatjänsten  

och den ekonomiska omläggningen 

 

Johan Borvén gjorde en återkoppling till ekonomiomläggningen 2017 då 

verksamheten gick från att vara finansierad via medlemsavgiften till 

finansiering via kommunavtal. Sedan dess har en utvärdering genomförts som 

visar att det görs ca 150 000 strömningar per månad och där eleverna står för 

över 50% av det strömmade materialet. Utvärderingen visar även att budgeten 

före och efter ekonomiomläggningen ligger på samma nivå. Kostnaden fördelas 

på tre huvudsakliga delar: kostnad för den strömmande mediaspelaren, inköp 

och hantering av media samt personalkostnad för administration, support, 

inköp. En nyligen genomförd användarenkät visar att mediatjänsten används i 

samtliga skolformer.  

 

När det gäller framtiden så skulle det vara möjligt att sikta på att utveckla en 

plattform med ett bredare innehåll än bara ljud och film. T.ex. att lägga till 

lärarhandledningar, metodmaterial, digitala studiebesök mm och på så sätt 

bredda utbudet av resurser och samla stödet till pedagoger. Vid dialoger med 

kommunerna har behoven tydliggjorts, bland annat önskas fria och tillgängliga 

och varierande resurser där GDPR är en viktig beståndsdel.  

 

Utbildningschefsnätverket ställer sig positiva till att GR kartlägger hur en 

vidareutveckling av mediacentralen skulle kunna se ut och återkommer med 

konkret förslag att ta ställning till.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

4. Gymnasiedagarna och Future Skills, nu och sen                

 

Johanna Redelius och Sofia Larsson gav en bild av årets genomförande 

avseende förberedelse av gymnasievalet vilket har bestått av en kedja av 

aktiviteter med förträff och tematräffar med olika panelsamtal samt digital 

mässa. Årets digitala mässa genomfördes 26–28 oktober med över 17 000 

registrerade besökare och över 61 000 chatmeddelanden. Efter mässan har ca 

10 000 elever varit inne och tagit del av materialet som finns på 

webbplattformen. Liksom förra året har liveformatet visat sig svårt och det 

uppstod en del tekniska problem under genomförandet.  

 

Dialog fördes kring nuläget i analysarbetet och vilka bilder som finns. Bland 

annat lyftes bakgrunden till att GR arrangerar mässan, det påtvingade digitala 
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formatet på grund av pandemin samt förväntningar på kommande år. Tillades 

även hur viktig samverkanstanken är i stället för ”köp av tjänst” samt att den 

egentliga målgruppen är grundskolorna som därmed även borde vara mer 

delaktiga, tillsammans med gymnasieskolorna. Det digitala formatet av just 

”mässa” kommer inte att arrangeras i GR-regi igen, däremot kommer samtalet 

fortsätta vid Utbildningschefsnätverkets decembermöte då ett vägval behöver 

göras inför kommande år. Stort fokus ligger på målet kontra medel, dvs målet 

är att skapa goda förutsättningar för välinformerade och välgrundade studie- 

och yrkesval och för detta mål kan det finnas flera medel. 

5. Utbildningschefsnätverkets konferens 3–4 februari           

 

Fredrik Zeybrandt gav en kort introduktion till kommande konferens, den 3–4 

februari. Konferensen äger rum på Lindholmen och vi kommer bland annat 

prata om förändringsledning. Mer information kommer längre fram. 

 
Framgångsrikt utbildningssystem 

6. Fullföljda studier         

- Information om dialog med VGR om delregional kunskapsnod inom ramen 

för kraftsamlingen Fullföljda studier 

 

John Nelander och Fredrik Åkerlind gav en nulägesbild över arbetet med 

fullföljda studier och vilka utvidgade förutsättningar som finns att arbeta med 

frågan framöver. Fullföljda studier är en av VGR:s fyra prioriterade 

kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Detta innebär att det 

finns möjligheter för GR att kunna bli en av VGR:s delregionala kunskapsnoder 

inom området. Genom att vara en kunskapsnod finns ökade möjligheter för GR 

att stötta medlemskommunerna i arbetet med fullföljda studier genom projekt- 

och processtöd, initiera och sjösätta projekt samt sprida erfarenheter från 

dessa så att kunskap byggs i alla 13 kommunerna. VGR tar beslut i december. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 

 
Nätverk 

7. Nätverksrapport från Nätverket för barn- och elevhälsa    

Punkten utgick.  

 
 
Ventilen                  

 

Information om beslut om körkortsstipendie för folkbokförda i Kungsbacka för personer 
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som läser vård- och omsorgsprogrammet. 

 

Information om stipendier för arbetslag eller lärare samt specifikt historielärare som 

delas ut av Sällskapet för folkundervisningens befrämjande. 

Mötet avslutades          

 

 

Antecknat av: 

Theresa Björnström 

Avdelning utbildning 

 


