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Utbildningschefsnätverket 

Anteckningar, 2022-10-14, kl. 08.30-12.20 

Plats: GR, lokal Åttan 

 

Mötet öppnades               

       

Beslut 

1. Förslag till uppdragsbeskrivning och sammansättning i UC-styrgrupp för 

vuxenutbildningsfrågor  

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om att tillsätta en styrgrupp bestående av 

utbildningschefer från samtliga fyra noder samt att ställa sig bakom 

uppdragsbeskrivningen för styrgruppen. 

 

Strategisk kompetensförsörjning  

2. Aktuellt inom branschrådsarbetet          

 

Sofia Larsson och Anders Pettersson gav ett nuläge kring aktuella frågor som 

branschråden arbetar med. Inför kommande möte med Branschråd förskola är 

bland annat omställningsstudiestödet i fokus. Inom Branschråd grundskola har 

befattningspalett för fritidshem varit en prioriterad fråga de senaste månaderna. 

Bedömningen är att frågan är så pass komplex att det är svårt att ta fram ett 

”perfekt förslag” som alla ställer sig 100 % bakom. Processledningen arbetar vidare 

med uppdraget och återkommer till Utbildningschefsnätverket med ett regionalt 

förslag.  

 

Kommenterades kring volymerna av anställda inom fritidshem samt vilka 

möjligheter som finns att koppla ihop kompetensutvecklingsbehov med justeringar 

inom utbildningar på gymnasienivå. Kommenterades även kring de 

organisatoriska effekterna av benämningarna fritidshemsassistent och pedagog i 

fritidshem.  

 

Kommande områden som Branschråd grundskola kommer att ta sig an rör 

elevassistent samt arbete med kompetensförsörjning inom särskola/anpassad 

grundskola.  

 

Slutligen lyftes tankar kring bemanning, roller, förankring och implementering av 

branschrådens arbete. I den nya formen för Branschråd förskola kommer det vara 

två inbjudna per kommun vilket underlättar den regionala spridningen av arbetet 

jämfört med fem representerade kommuner i Branschråd grundskola. Förslag på 

idéer kring bemanning, roller mm lämnas till Sofia: 

sofia.larsson@goteborgsregionen.se  

 

Bilderna bifogas anteckningarna. 

mailto:sofia.larsson@goteborgsregionen.se
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3. Kompetensomställning inom fordonsindustrin och       

påverkan på utbildningssystemet (batterifabrik och förändrad produktion)  
 
Anders Pettersson berättade om hur NOVO-etableringen samt det batteri-och 

fordonsindustriella klustret växer i Västsverige och vilken påverkan detta får på 
utbildningssystemets olika delar. Detta innebär både utmaningar och möjligheter, 
tex står regionen inför omfattande behov av flera nya kompetenser och 

samordning och samverkan blir än mer viktigt.  
 
Avsiktsförklaringar inom området har antagits både på region- och delregional 
nivå. Här lyfts tex utbildningscentrum/lärmiljö, forskning och utveckling, 

kompetensförsörjning, International House samt skolor med IB-program. De 

kompetens- och utbildningssatsningar som görs behöver riktas mot flera olika 
målgrupper och de utbildnings- och lärmiljöer som redan finns behöver stärkas 

och samordnas. Anders lyfte även att det kommer behövas utbyggnad på 
gymnasieskolan med relevanta program, utökade erbjudanden inom yrkesvux, 
arbete med att säkerställa att relevanta YH-utbildningar planeras och genomförs, 

samverkan med akademin, stärkt lärarkompetens, nyttja omställningssystemet för 
anställda mm.  
 
Kommenterades vad som händer med befintlig personal inom skola och utbildning 

där det redan råder kompetensbrist. Kommenterades även kring den långsiktiga 
kompetensförsörjningen och vilka möjligheter som finns inom gymnasieskolan att 
redan idag skruva i innehållet i utbildningarna för att matcha det kommande 

behovet.  
 
Bilderna bifogas anteckningarna.  

 

Rapport/information/diskussion 

4. Digital licenshantering, information om nuläge och förberedelse för 

projektavslut  

 

Johan Borvén och Martin Karlsson gjorde en återkoppling till 

Utbildningschefsnätverkets möte i oktober 2018 där beslut togs om uppdraget att 

möjliggöra utveckling av beställnings- och förvaltningsstöd för digitala lärresurser 

och gemensam GDPR-hantering av digitala licenser. Uppdraget formulerades 

utifrån en förstudie som pågick mellan 2017–2018.  

 

Sedan dess har utveckling skett i samverkan med kommunerna, en pandemi satte 

ökat tryck på digitalisering samt Schrems II-domen som även satte ökat tryck på 

frågan kring datasäkerhetsskydd.  

 

Det gemensamma arbetet innebär samlad åtkomst av digitala läromedel med god 

kontroll över inköp och aktiviteter samt minskade administrativa kostnader och 

säker GDPR-hantering. Nästa steg i arbetet är validering av tekniken i skarpt läge 

samt rekommendation från styrgruppen till Utbildningschefsnätverket om 
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projektavslut för att kunna gå in i verksamhetsdrift.  

 

Finns frågor om status i respektive kommun, kontakta Martin eller Johan: 

martin.karlsson@goteborgsregionen.se, johan.borven@goteborgsregionen.se 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

5. Aktuellt inom gymnasiesamverkan och gymnasial utbildning      

 

- antagningsarbetet 2022 och regional utbildningsplanering  

Sabina Svahn rapporterade från årets antagningsarbete. Arbetet har i stort 

fungerat bra men vissa avvikelser har förekommit. Bland annat lyftes att 

betygsrapporteringen på flera håll var sen, det var ett ökat tryck på supporten med 

fler frågor från skolpersonal och tjänstepersoner, den ändrade utdelningen av 

posten påverkade handläggningsarbetet samt att det varit svårare att nå och få svar 

av sökanden. Utbildningschefsnätverket meddelade att de framöver även önskar 

bli direktadresserade i de fall avvikelser berör den egna kommunens skolor eller 

förvaltning.  

 

Se bifogad presentation för mer information om och statistik gällande 

reservantagningen 2022. 

 

- omvärldsbevakning: Nytt regelverk för planering och dimensionering av 

gymnasial utbildning – Hur möter GR detta? Hur kommer Skolverkets regionala 

planeringsunderlag att kunna användas?  

Margaretha Allen gjorde en återkoppling till propositionen om planering och 

dimensionering som beslutades av riksdagen i juni 2022 och belyste de nya 

regelverken. Bland annat lyftes att arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid 

planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och 

kommunal vuxenutbildning samt godkännande av en ansökan som huvudman för 

gymnasieskolan ska förutsätta att utbildningen i fråga bidrar till att dels möta 

ungdomars efterfrågan, dels fylla ett arbetsmarknadsbehov. Flera av delarna som 

lyfts finns på plats inom GR-samverkan men några saker återstår i förberedelse 

inför att lagen börjar gälla. 

 

Kommenterades att planeringsunderlagen behöver tas ner på delregional nivå. 

Lyftes även att möta arbetsmarknadens behov innebär både ökning och minskning 

av platser, ska platser ökas för att möta fordonsindustrins kompetensbehov så 

behöver platser också minskas tex inom ekonomi.  

 

Fredrik Zeybrandt fyllde i kopplat till de olika aktiviteter som GR gör på uppdrag 

av kommunerna genom tex beslut i Utbildningschefsnätverket inom 

gymnasiesamverkan och kompetensförsörjning. Många av dessa insatser kan 

matchas mot det statliga kravet på planering och dimensionering och de 

statsbidrag som hör till. Förutom gymnasiesamverkan har fler områden 

tillkommit; branschråd, praktiknära forskning mm. Fredrik kommer tillsammans 

med Utbildningschefsnätverket se över alla dessa delar och återkomma med en 

mailto:martin.karlsson@goteborgsregionen.se
mailto:johan.borven@goteborgsregionen.se
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paketering som åskådliggör logiken för att reda i vad GR gör idag, samt vilka delar 

GR ska göra mer eller mindre av. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  

 

6. Aktuellt inom vuxsamverkan                            

- återkoppling från möte 22 september 

 

Marie Egerstad gav en återkoppling från det extrainsatta UC-mötet med fokus på 

vuxfrågor. Bland annat konstaterades att det finns behov av djupare samverkan 

framöver bland annat genom en ny UC-styrgrupp samt diskuterades hantering av 

den pågående upphandlingen av nytt elevhanteringssystem. Efter mötet den 22 

september har samtliga GR-kommuner ställt sig bakom arbetet och 

upphandlingen går framåt.  

 

Marie berättade även om förslaget till UC-styrgrupp för vuxenutbildningsfrågor 

samt vilket uppdrag som föreslås gruppen. En viktig fråga för gruppen att ta sig an 

är nytt regionalt samverkansavtal mot bakgrund av ny lagstiftning inom området. 

Gruppen kommer att återrapportera till Utbildningschefsnätverket löpande. 

 

Bilderna bifogas anteckningarna.  
 

7.  Aktuellt från SKR:s förskolenätverk och skolchefsnätverk 
 

Annika Samuelsson Lovén, Helena Sjöberg och Maria Andersson berättade om 

aktuella frågor inom SKR:s nätverk. Bland annat lyftes kommande 

kvalitetsdialoger samt möjlighet till påverkan.  

(underlag bifogas)  

 

8. Aktuellt från Kvalitetsnätverket            

 

Lena Eriksson, nytillträdd ordförande i Kvalitetsnätverket, informerade 

utbildningscheferna om nätverkets arbete. Lyftes att det är ett positivt nätverk med 

många deltagare från kommunerna och att de skulle behöva mer tid för 

erfarenhetsutbyte och fördjupning inom sitt område. Tillades att enkäten för 

särskolan skulle behöva belysas framöver, hur bakgrunden ser ut och 

användbarheten bland kommunerna. 

 

Ventilen                 
 

Hans Wettby informerade om aktuella frågor i storstadsnätverket där Stockholm, Malmö och 

Göteborg ingår.  
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Mötet avslutades 
 
Under eftermiddagen hölls ett seminarie tillsammans med kommunchefer, 

samhällsbyggnadschefer och socialchefer på temat kommuner mot brott. 

 

 

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

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

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

Hans Wettby, Göteborg (förskola) 

Annika Samuelsson Lovén, Göteborg (förskola) 

Helena Sjöberg, Göteborg (grundskola) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Maria Andersson, Kungsbacka (för & grund, gymn & vux) 

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

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

Fredrik Hellsten, Mölndal (för & grund) 

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

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

Fredrik Zeybrandt, GR, utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, sekreterare 

 

Deltog ej 
Helena Balte, Alingsås (för & grund) 

Lars Svensson, Alingsås (gymn & vux) 

Johanna Pettersson, Göteborg (grundskola) 

Andreas Lökholm, Göteborg, (vux) 

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

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

 

 

 

 

 


