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1. Genomgång av dagordning  
 
Ordförande Dennis Reinhold öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna 
till mötet som denna gång genomfördes fysiskt i Göteborgsregionens lokaler i 
Gårda. Eftermiddagen inleddes med en gemensam jullunch följt av årets fjärde 
nätverksmöte. Mötet inleddes med att sekreterare Patrik Laanemets tog mötet 
genom dagordningen som beslutats av nätverkets arbetsutskott.  

2. Laget runt – en presentation samt kort erfarenhetsutbyte kring våra 
kärnfrågor  
 
I och med att det var första gången sedan pandemins utbrott som nätverket 
träffades fysiskt valde vi att lägga en del tid på denna punkt. Dels för att många 
inte träffats på länge men framför allt med tanke på att många i nätverket är 
nya. Alla deltagarna fick i uppdrag att förutom presentation av sig själva och 
verksamheten man representerar även dela med sig av ett nuläge med koppling 
till våra kärnfrågor. Detta visade sig vara en nyttig punkt att lägga tid på då 
framför allt nätverkets nya deltagare fick en bra känsla för vem som sitter i 
nätverket, vilka frågor som hanteras samt hur vi arbetar med spridning av goda 
exempel. Resultatet av denna presentationsrunda fick till följd att vi utan att 
avsluta punkt 2 på dagordningen automatiskt gick över till att diskutera punkt 
3. Det vill säga, syftet med nätverket, vad det är till för samt hur vi arbetar.  

3. Uppföljning av workshopen vi genomförde vid nätverksmötet i 
september  
 
Diskussionen som inleddes under punkt 2 är sprungen ur den workshop 
nätverket initierade i samband med mötet i september. Vi vill erbjuda en 
möjlighet för nätverket att vara med och kvalitetssäkra innehåll och att vår 
samverkan leder till resultat för att det fortsatt ska kännas relevant för alla 
deltagare. Då är det viktigt att tydligt definiera vad vi fokuserar på och att alla 
känner igen sig i den bilden. Notera återigen att detta inte är ett uppdrag UC 
(Utbildningschefsnätverket) gett nätverket, utan ett bra sätt att uppdatera oss 
kring nätverkets mervärden och styrkor.  
 
Under den punkt diskuterades följande: 

• En bakgrund/historik till nätverket  
• Goda exempel på vad nätverket gemensamt åstadkommit genom åren  
• En beskrivning av vilka typer av frågor som hanterar inom nätverket 

 
Syftet med LPA-nätverket som beslutat av UC:  
Utbildningschefsnätverket föreslås enas om att ge nätverket förnyat uppdrag 
att inventera befintligt utvecklingsarbete inom Göteborgsregionen kring 
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gymnasial lärlingsutbildning samt lärande på arbetsplats (APU/APL) och att 
stimulera till fortsatt idé- och erfarenhetsutbyte;  

• att nätverket identifierar tydliga kvalitetskriterier för de 
utbildningsformer som ryms inom arbetsplatsförlagt lärande; att 
nätverket initierar gemensamma satsningar för att uppnå dessa 
kvalitetskriterier.  

 
Nätverket för Lärande på arbetsplats står till Utbildningschefsnätverkets 
förfogande och kan på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra 
specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, 
utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter. 

4. En introduktion till Göteborgsregionens Kompetensråd, Lena 
Hamberger och Patrik Laanemets  
Ett resultat av den workshop som genomfördes i samband med nätverksmötet i 
september var frågan om Göteborgsregionens kompetensråd och vad det är för 
något samt hur LPA-nätverket kan förhålla sig till de branschspecifika 
kompetensråden.  
 
Under 2017 arbetade Göteborg Stad och Business Region Göteborg fram en 
kompetensförsörjningsplan. I dialogen med olika branschföreträdare, 
utbildningsanordnare, arbetsgivar- och näringslivsorganisationer, fackliga 
företrädare, myndigheter och den regionala kompetensplattformen framkom 
ett behov av att samverka kring kompetensförsörjning på en övergripande nivå̊ 
i Göteborgsregionen oavsett bransch. Det resulterade i att under de senaste 
åren har flera branschspecifika kompetensråd för kompetensförsörjning och 
samverkan skapats inom flera branscher i Göteborgsregionen. 
 
På strategisk nivå finns Göteborgsregionens övergripande kompetensråd med 
sina 14 strategiska aktörer verkar för hela regionens 
kompetensförsörjning. Göteborgsregionens åtta branschspecifika 
kompetensråd verkar för kompetensförsörjningsfrågan inom en specifik 
bransch.  
 
För respektive bransch finns åtta branschspecifika kompetensråd och där möts 
representanter från arbetsliv och utbildning inom ett branschområde. 
Respektive råd skapar en plattform för samverkan och dialog kring bransch- 
och utbildningsfrågor och bidrar till det livslånga lärandet samt en ökad 
förståelse för varandras verksamheter och behov.   
  
De åtta branschspecifika kompetensråden:   

• Installationsbranschen  
• Teknikcollege  
• Vård- och omsorgscollege  
• Besöksnäringen  
• Fastighetsbranschen  
• Handelsbranschen  
• Byggbranschen  
• Transportbranschen  
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Förutom att erbjuda alla parter en möjlighet till samverkan är syftet att verka 
för kompetensförsörjningen inom regionen, på både lång och kort sikt. 
Sammanfattat kan uppdraget summeras enligt följande:  

• Kartlägga branschens behov av kompetens på både kort och lång sikt 
• Genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning göra inspel för att 

höja kvaliteten på utbildningarna för att bättre möta arbetslivets 
behov 

• Bidra till det livslånga lärandet inom branschen  
• Bidra till att öka arbetslivets engagemang i utbildningarnas 

utformning och innehåll.    
• Skapa en gemensam plattform för erfarenhetsutbyte och diskussion  
• Öka kvaliteten på apl/LIA och prao genom en nära samverkan 

mellan utbildning och arbetsliv    
• Attrahera både unga och vuxna samt behålla arbetskraft i våra 

branscher   
• Arbeta för att nå̊ arbetslivets fulla tillväxtpotential    

 
Mer information: https://kompetensrad.se/ 

5. Fortsättning på kompetensrådsarbetet – vi tar fasta på ett 
branschspecifikt kompetensråd och lär oss mer om besöksnäringen, 
Lena Hamberger 
 
För att ytterligare exemplifiera och konkretisera arbetet i de branschspecifika 
kompetensråden fanns Lena Hamberger, processledare, med för att berätta om 
arbetet i besöksnäringens kompetensråd. 

Besöksnäringen är en stor tillgång för Göteborgsregionen – men för att 
branschen ska kunna växa krävs att kompetensförsörjningen fungerar bättre. 
Därför arbetar Besöksnäringens kompetensråd aktivt och i samverkan för att 
stödja branschen, på både kort och lång sikt. 

I Besöksnäringens kompetensråd möts representanter från företag, 
utbildningar, myndigheter och intresseorganisationer. Genom rådet finns det 
möjlighet att samverka med samtliga relevanta utbildningsformer, från 
gymnasieskola och vuxenutbildning till yrkeshögskola och högre utbildning. I 
uppdraget ingår bland annat att kartlägga arbetsgivarnas behov av kompetens, 
bidra till höjd kvalitet inom utbildningarna, förbättra det arbetsplatsförlagda 
lärandet (APL) och lärande i arbete (LIA) samt öka utbildningarnas och 
branschens attraktivitet. 

Deltagarna förväntas dela med sig av sin expertis och inspel från sina 
respektive företag och organisationer, återförankra kompetensrådets arbete 
och resultat och engagera sig i de beslut som fattas gemensamt. 

Mer information: https://kompetensrad.se/branschspecifika-
kompetensrad/besoksnaringens-kompetensrad/ 
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6. Samverkansavtalet, nästa steg i processen 
 
Margaretha Allen, GR, fanns återigen med som gäst vid mötet för att 
presentera en uppdatering kring den process där deltagarna i LPA-nätverket 
haft möjlighet att komma med inspel och vara med och påverka. Det gäller 
alltså samverkansavtalet mellan Göteborgsregionens 13 kommuner som nu 
uppdateras. Just nu pågår ett dynamiskt arbete med att justera avtalet och det 
är många nätverk inom GR som är med och tycker till. Dokumentet revideras 
efter de nationella förändringarna som sker men man har också tagit till sig av 
kommunernas olika önskemål och försökt anpassa efter allas olika 
förutsättningar så bra det går.  

Kort om avtalet 
GRs gymnasiesamverkan bygger på avtal. Avtalet gäller i fyra årsperioder där 
nuvarande avtal löper ut 2022/2023. Det är ett fylligt avtal som reglerar mer än 
förstahandsmottagande. Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller 
regionala styrinstrument med koppling till elevens fria val. Dessa är till 
exempel statistik, information, data om elevens preferenser vid val, 
uppföljning/utvärdering, men också via de informationskanaler kring studie- 
och yrkesvägledning som är uppbyggda på GR Utbildning. Avtalet är ett 
strategiskt styrinstrument för GR:s Utbildningsgrupp, utvecklat inom ramen 
för det frivilliga samarbetet utan att större administrativa resurser behövt 
skapas och utan att ytterligare arbetsgivaransvar har behövt tas av GR. 
Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande politiker och tjänstemän 
på utbildningsområdet i GR. 

Länk till det tidigare Samverkansavtalet och IKE för Gymnasie- och 
gymnasiesärskolan: 
https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/skola--
utbildning/om-skola--utbildning/samverkansavtal-och-ike/gymnasie--och-
gymnasiesarskolan.html 
 
Tillägg till punkt 6. Samverkansavtalet 

Margaretha nämnde problematiken avseende Fordon- och 
transportprogrammet och frågan om det finns planer på att göra antagning till 
Transportinriktningen möjlig redan inför år ett, så som man kan göra på till 
exempel industriteknik och naturbruk.  

Svar från Skolverket: 

Antagning 
Det som är reglerat vad gäller urval till nationella program är antagning till 
själva programmet, eller till nationell inriktning som påbörjas det första 
läsåret. Nationell inriktning som påbörjas det första läsåret är inom estetiska 
programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och 
naturbruksprogrammet. Detta gäller alltså inte fordons- och 
transportprogrammet.   
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Inriktningsgaranti 
Men det är möjligt att en huvudmans erbjudande av ett nationellt program 
omfattar att en elev senare ska antas till en nationell inriktning som börjar efter 
första läsåret, så kallad inriktningsgaranti. Då har den eleven som påbörjat 
programmet rätt att fullfölja utbildningen på den nationella inriktningen. Det 
är frivilligt för huvudmannen att erbjuda inriktningsgaranti.  
  
Det är däremot inte närmare reglerat hur fördelningen av elever på de 
inriktningar/studievägar som börjar andra eller tredje läsåret ska gå till. Men 
har inriktningsgaranti erbjudits har eleverna rätt att fullfölja utbildningen på 
den valda inriktningen. 
   
Källor 
Inriktningsgaranti: 16 kap. 12 § skollagen  
Urval: 7 kap. 2–6 §§ gymnasieförordningen 
 
Kompletterande svar från Skolverket: 
När det gäller inriktningarna på FT så är det tydligt att inriktningen transport 
är högsta prioritet för många elever inför deras gymnasieval. Får indikationer 
på att många tjejer och även en del killar överväger fordons- och 
transportprogrammet endast i de fall där de kan få en garanti om att få gå 
inriktningen transport. Vikten av att hålla ihop programmet, att främja alla 
inriktningar och ha ett gemensamt första år är dock den vägen jag bedömer har 
flest fördelar både nu och i framtiden. Vi har samma upplägg på fler 
yrkesprogram. Annars finns det en och annan röst som påtalar att det skulle 
vara förmånligt att dela programmet i ett transportprogram och ett 
fordonsprogram. Vi bedömer dock att en sådan lösning skulle medföra stora 
konsekvenser för de andra inriktningarna inom programmet som alla måste 
finnas kvar för att hela fordons- och transportbranschen ska fungera.  
  
För att stärka alla programmets inriktningar mer än idag planerar vi att ta fram 
ett nytt bredare och mer allmänbildande programgemensamt ämne (i samband 
med ämnesbetyg från hösten 2025) för att ersätta dagens motsvarighet om två 
programgemensamma ämnen. Målsättningen med det nya 
programgemensamma ämnet är också att lärare från alla programmets 
inriktningar ska kunna undervisa i ämnet, så är inte fallet i dag där ett av 
dagens ämnen tenderar bli något annat än det var tänkt från början. Många 
skolor har genomfört undervisning i det programgemensamma ämnet 
fordonsteknik där undervisningen har haft en tendens att endast beröra 
personbilsreparationer (endast mek-lärare kan bli behöriga) och därav 
uppfattats som oattraktivt för vissa elever. Vissa skolor lyfter svårigheten med 
att attrahera eleverna i ettan, främst eleverna som har bespetsat sig på 
inriktningen transport från början. 
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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 i februari 2022 och jag får be att återkomma med inbjudan.  
 
Antecknat av:  
Patrik Laanemets 
Göteborgsregionen Utbildning  
 


