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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

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

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

Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Dennis Pavlovic, Alingsås (gymn & vux) 

Elisabet Nord, Göteborg (förskola) 

Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola) 

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) 

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

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Lena Ericsson, Tjörn (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 

Bengt Randén, Göteborg (grundskola) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

Elisabeth Andreasson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) 
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Mötet öppnades 
 
Vice ordförande Charlotte Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
Rapport/information/diskussion  

 

1. Aktuellt från Gymnasieantagningen och regional utbildningsplanering  

- Antagningsåret 2021 samt trender kring beroendekartor  

- Övergångsinformation i Indra, information samt inriktningsbeslut (punkten 

utgick) 

 

Sabina Svahn gav en återkoppling från antagningsåret 2021 med fokus på 

avvikelser, antagningen i stort gick bra. En avvikelse var att en gymnasieskola 

erbjudit platser vid sedan av den formella antagningen. Detta påverkar inte bara 

berörda elever och de skolor där eleverna redan är antagna utan riskerar att sätta 

antagningen ur spel samt innebär ett merarbete i hela antagningsprocessen. 

Avvikelsen är aviserad till Utbildningsgruppen som kommer att ta fram en 

skrivelse som sänds till aktuell skola. En annan förändring var den ändrade 

tidsplanen med senareläggning av betygsrapportering och slutantagning på 

grund av pandemin. Betygsrapporteringen fungerade väl, svarsperioden gick 

också bra även om den blev mer intensiv. Senareläggningen har inneburit vissa 

svårigheter med bemanning under sommaren. Se bifogad presentation för mer 

information om statistik gällande reservantagningen 2021. Avslutningsvis 

informerade Sabina om nya elevsida, Indra2.se, som primärt utvecklats för 

bättre prestanda och stabilitet, men även för bättre tillgänglighet. 

 

Margaretha Allen presenterade statistik som visar söktryck med fokus på 

yrkesprogrammen och som visar vilka volymer som behöver tas med i 

beräkningen av planering och dimensionering avseende utbildningsutbudet. 

Bilder för söktryck samt beroendekartor bifogas anteckningarna.  
 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

2. Delrapportering från arbetet med interkommunal ersättning 

- Kort lägesrapport från nätverken inför kommande ställningstagande  

utifrån två pandemiår 

 

Ann Blom, ordförande för Skolekonomnätverket, och Katarina Lindgren, 

ordförande för Gymnasieekonomnätverket, gav en återkoppling från arbetet i 

respektive nätverk avseende vilken ekonomisk modell som ska föreslås i kommande 

process med interkommunal ersättning. Skolekonomnätverket kommer eventuellt 
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föreslå en liknande hantering som föregående år medan Gymnasieekonomnätverket 

ev kommer föreslå en omräkning. Utbildningscheferna uppmanades att prata med 

sina ekonomer inför kommande förslag till beslut vid nästa möte. 

 

 
Framgångsrikt utbildningssystem 

3. Samverkan med Göteborgs universitet  

- praktiknära forskning och ULF-avtal: utvärdering av innevarande  

samverkansavtal och dialog inför nytt avtal 

 

Malin Johansson gav en sammanfattning av nuläget där regeringen har 

förlängt försöksverksamheten fram till 2024 och ett permanent ULF-avtal 

föreslås gälla från 2025. Utvärderingsarbete pågår på nationell, regional och 

lokal nivå. I utvärderingarna har bland annat lyfts en positiv minskning mellan 

praktik och forskning/akademi men att den stora svårigheten är tidsaspekten 

vid genomförandet. I svaren lyfts även att praktiknära forskning är 

betydelsefullt och stärker det vetenskapliga förhållningssättet men kräver 

hållbara strukturer och bra förutsättningar för att delta. 

 

Nu är tredje utlysningsomgången igång. 40 ansökningar har lämnats in varav 

11 från skolhuvudmän (Göteborg, Kungsbacka, Mölndal och Lerum). Tidigare 

år har skolhuvudmännen stått för ca 50% av ansökningarna.  

 

Avslutningsvis fördes en dialog kring fokus fram till 2025. Medskicket från 

Utbildningschefsnätverket var att kommande år satsas på pågående projekt och 

att det nya avtalet bör vara 3-årigt. Förslag till nytt avtal läggs fram vid 

Utbildningschefsnätverkets decembermöte. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

 

Rapport/information/diskussion (forts.) 

4. Digital licenshantering och den framtida mediacentralen  

Johan Borvén gjorde en återkoppling till tidigare information vid 

Utbildningschefsnätverket och en tidigare kartläggning som visar att digitala 

lärresurser ökar allt mer. Ofta saknas dock överblick kring antal inköpta 

licenser mm och det finns utmaningar kring GDPR och hantering av data. 

Detta kan i sin tur leda till merarbete och ökade administrativa kostnader.  

 

Utifrån detta föddes idén om ett regionalt system för digitala licenser, GRIP 

(Göteborgsregionens IT-system för Provisionering). GRIP hanterar bland 

annat urval, inköp och tilldelning av licenser samt säkerställer att endast 
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nödvändig data lämnas till leverantör i samband med beställning.  

 

Effekterna av en samordnad digital licenshantering förenklar tillgången till 

digitala läromedel och innebär att den administrativa belastningen minskar. 

Genom detta så ges även en samlad bild av analoga och digitala läromedel både 

vad gäller inköp och användning. Detta säkerställer även att LoU och GDPR 

följs samt att det finns PUB-avtal kopplat till inköp av digitala läromedel. 

Utvecklingsprojektet avslutas 211231, och så snart som kommunerna är klara 

med sina implementeringar och leverantörerna kan leverera enligt GR:s 

kravbild kommer inköp och tilldelning fungera i enlighet med GRIP. 

 

Johan gjorde även en kort inflygning på temat framtidens mediatjänst och en 

möjlig utveckling inom GR där det bland annat har identifierats ett stort behov 

av att samla kvalitetssäkrade fria resurser i en mediacentral med större utbud 

av olika resurser. Dialog om hur detta kan utvecklas vidare och vilka vägval 

som behöver göras lyfts vid kommande möte i Utbildningschefsnätverket.  

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

5. Fortsatt dialog om samverkan med Universeum 

Fredrik Zeybrandt gjorde en återkoppling till tidigare möten då utveckling av 

samverkan med Universeum lyfts och Utbildningschefsnätverkets arbetsutskott 

har även behandlat frågan vid flera tillfällen. Målsättningen är att lägga fram 

förslag på vilken riktning som skolhuvudmännen önskar på samarbetet med 

Universeum.  

 

Utbildningschefsnätverket enades om att tillsätta en arbetsgrupp med personer 

från respektive nod och som arbetar nära verksamheten, tex utvecklingsledare 

eller liknande. GR återkommer med en förfrågan till nätverket om bemanning. 

6. Öppen dialog maa vaccinationsfrågan inom skolan 

Dialog fördes kring vaccinationsfrågan inom skolan, både effekter avseende 

elever och personal. 

 
Mötet avslutades 

 

Antecknat av: 

Theresa Björnström 

Avdelning utbildning 

 


