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Minnesanteckningar från möte i styrgruppen  
för FoU Skola den 21 augusti 2015 
 

Närvarande:  

Kerstin Lingebrant (ordf.), NV  

Johan Lundgren, SV 

Jonas Åkesson, SO 

Åsa Melkersson, NO 

Roberto Citterio, Malmö 

Inga-Britt Henriksson, SV 

Richard Löfgren, SO 

Carina Leffler, NV 

Tomas Ringberg, NO 

Eva Hallberg, Malmö 

Siv Wilborgsson, Kommunförbundet Skåne 

Margareta Serder, Kommunförbundet Skåne 

Lena Lindberg (sekr.), Kommunförbundet Skåne 

 

Dagordning: 

 FoU Skolas syfte och mål 

o Utifrån syfte/mål – uppdrag till Margareta 

o Pågående aktiviteter 

o Vad händer efter Siv? 

 Ekonomi 

 Övriga frågor 

 

FoU Skolas syfte och mål 
Diskussion utifrån följande frågeställningar: 

 Måste FoU Skola vara kopplat till KFSK? 

 Ska den vetenskapliga ledaren tillhöra KFSK? 

 Vad är uppdraget? 

 

Angående lokalisering/koppling till KFSK:  

Malmö har gett ett erbjudande om lokalisering i deras miljö, men frågan är vad 

som händer om verksamheten hamnar i Malmö. Det finns en rädsla att Malmö ”tar 

över” om FoU Skola hamnar där. Rädslan får dock inte bli större än nyttan med 

verksamheten. Oron är hanterbar eftersom vi befinner oss i en annan situation 

idag än vid starten av FoU Skola då Malmö inte var del i samverkan FoU skola. 

Den vetenskapliga ledarens uppdrag har en otydlig koppling till 

Kommunförbundet Skåne. 
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Grundtanken och kärnan måste vara att hela regionen ska vara med. FoU Skola är 

unikt eftersom vi representerar en hel region. Malmö vill ha en aktiv roll i hela 

Skåne och har hela regionen för ögonen. 

 

Angående uppdraget: 

Vi behöver snäva in och hitta en inriktning inför framtiden. Vi måste också titta i 

avtalet och se vilket målet/syftet är. 

Förslag att FoU Skola inriktar sig på ”Ledarskap på vetenskaplig grund” under 1-

2 år.  

 

Utifrån syfte/mål – uppdrag till Margareta 

 

Styrgruppen beslutar 

 

att FoU Skola under två år ska ha inriktningen ”Ledarskap på vetenskaplig grund” 

 

att Margareta får i uppdrag att fokusera på frågan/syftet och redovisa vid nästa 

styrgruppsmöte. 

 

Pågående aktiviteter (se även bifogat underlag ”Framtidsplanering FoU Skola”) 

 

Analysgrupper: 

Analysgrupperna kan ses ingå i det övergripande uppdraget. Vetenskapliga 

ledaren får själv sortera i uppdragen och se vad som kan ingå i Ledarskap på 

vetenskaplig grund. 

 

Forskning i korthet (Fik): 

Det finns fler aktörer idag som gör forskningssammanfattningar. Fik är använd-

bart för kommunerna, men om liknande sammanfattningar redan finns ska vi inte 

göra om utan istället synliggöra befintliga för kommunerna. Förslaget är att inte 

ge ut Forskning i korthet. 

 

Kanske är vår roll att sammanställa befintlig forskning till ett mera lätthanterligt 

format. Rektorerna ute i verksamheterna ska känna ett behov av att bedriva 

verksamhet på vetenskaplig grund. Då behövs rätt verktyg. FoU Skola ska kunna 

ge ledaren verktyg för att jobba på vetenskaplig grund. 

 

Två nummer av Fik är på gång och kommer att ges ut under hösten 2015, ett om 

inkludering och ett om fritidshemmen. Det är viktigt att det blir någon form av 

happening kring utgivningen. 

 

Styrgruppen beslutar 

 

att beslutet om utgivning av 4 nr/år av Fik hävs. Utgivningen ska vara behovs-

styrd och utredas av vetenskapliga ledaren. 
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att eftersom detta är en radikal förändring för FoU Skola är det viktigt att detta 

förankras i förvaltningschefsgruppen. 

 

Utvecklingsledarna: 

Utvecklingsledarna har sedan många år tillbaka ett nätverk inom KFSK. Frågan är 

hur/om vi ska arbeta vidare med gruppen. Nätverket har marknadsfört sig själv 

och efter Birgittas avslut så gjordes en utvärdering om fortsättning. Det är en 

grupp med många olika titulaturer, där den gemensamma nämnaren är oklar. 

 

Efter diskussion framkom att det inte finns behov av nätverket i den form som det 

är idag. Gruppen är stor och personerna arbetar olika. Det är bättre att nätverken 

är behovsstyrda och kanske finns i hörnen istället. De små kommunerna har större 

behov av ett nätverk.  

 

Styrgruppen beslutar 

 

att FoU Skola inte ska jobba med nätverket. Nätverk ska finnas utifrån behov och 

förvaltningschefernas vilja. 

 

att ställa in det planerade mötet i november. 

 

Vad händer efter Siv? 

 

Rekryteringsarbetet är påbörjat med annons ute just nu. Styrgruppens åsikt är att 

det är viktigt att Sivs funktion i relation till FoU skola finns kvar i nuvarande 

utformning. Ordföranden och ytterligare en person bör kontakta 

förbundsdirektören för att påtala vikten av rätt person på tjänsten. 

 

Regionala intressen, som t.ex. medverkan i VFU och Regionala samverkansrådet, 

är KFSKs roll. Här ska inte vetenskapliga ledaren delta. 

 

Siv får i uppdrag att skriva om FoU Skolas resa från start med Regionala sam-

verkansrådet till där verksamheten befinner sig idag. Nu finns ett bra samtals-

klimat och förtroende mellan lärosäten och kommunala huvudmän. 

 

Styrgruppen beslutar 

 

att Åsa och Kerstin får mandat från styrgruppen att träffa förbundsdirektören. 

 

 

Ekonomisk rapport 
Se bilaga. 

Siv presenterar det ekonomiska läget och just nu ser det ut som FoU Skola får ett 

överskott på 173 000 kr 2015. Eventuellt överskott som inte är intecknat ska 

återbetalas till kommunerna. 
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Förslag på användning: 

 Föreläsare till gåsamiddagen. Roberto får med sig frågan inför planeringen 

av gåsamiddagen. 

 Litteratur till förvaltningschefsgruppen för läsning och återkoppling på 

förvaltningschefsträff. 

 Sponsring av deltagande på internationell vetenskaplig konferens där 

erfarenheterna sedan sprids i regionen t.ex. via seminarieserie före och 

efter konferensen. 

 

Övriga frågor 
Åsa tog upp frågan om vi tillsammans kan diskutera användningen av lektorer. 

Finns det något sätt att underlätta för dem så de blir kvar i kommunerna? Hur gör 

man tjänsterna attraktiva så de blir kvar? 

 

Förslag att starta ett nätverk och börja dra i frågan. Åsa diskuterar frågan med 

Margareta. 

 

Mötet avslutas. 

 

 

 

Vid anteckningarna 

Lena Lindberg 


