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 Protokoll för styrgruppsmöte FoU-skola 2018-08-31 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, vån 2 
Tid: 09.00-12.00 
Närvarande: Roberto Citterio (ordförande), Johan Lundgren, Åsa Melkersson, Jan-Åke 
Johansson, Petra Svensson Källberg, Inga-Britt Henriksson, Ewa Kristensson, Klara Persson 
(sekreterare) 
 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 

2. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna 

3. Informationsöverföring 
a) Uppföljning av intervjuerna (Roberto, Johan, Inga-Britt) 

Johan och Inga-Britt berättade om rekryteringsarbetet av en ny vetenskaplig ledare. 
Fem intervjuer har genomförts varav två har gått vidare i rekryteringsprocessen och 
genomfört perspektivtest. Kandidaternas egenskaper och erfarenheter diskuterades, 
samt vilka egenskaper som är av störst vikt för rollen som vetenskaplig ledare. Den 
vetenskapliga ledaren måste matcha den fas som FoU skola ligger i för att undvika en 
alltför lång upphämtningstid. Styrgruppen avvaktar tills båda intervjuerna är färdiga 
och följer upp punkten med diskussion under internatet den 13-14 september. 
  

b) Uppföljning av arbetsgrupp, förtydliga KFSK:s uppdrag 
Jan-Åke presenterade uppdraget att illustrativt förtydliga organisationsstrukturen. 
Arbetsgruppen, bestående av Jan-Åke, Roberto och Tony ansvarar för att skapa en 
lättöverskådlig bild över de olika rollerna i utbildningssamverkan i Skåne och västra 
Blekinge. Två utkast över organisationens uppbyggnad visades för styrgruppen som 
fick möjlighet att diskutera hur det illustreras på bästa sätt. Det konstaterades att 
behovet av en skiss är stort, och Jan-Åke kommer även ta hjälp av 
kommunikatörerna på Kommunförbundet Skåne för en lämplig illustration.  
 

c) Uppföljning av nyhetsbrevet för hösten 2018 
Petra informerade om punkter från nyhetsbrevet och kommande evenemang.  
Hon meddelade att det finns fem fribiljetter till Research Ed 22/9, biljetterna 
fördelas inom styrgruppen. Margareta, Åsa och Johan får varsin biljett, Hans och 
Rose-Marie ska tillfrågas om resterande biljetter. 

 

d) Ekonomisk rapport och prognos (Dorthy Carlsson, ekonom KFSK) 
Dorthy gav en genomgång av det ekonomiska läget för de två konton som finns för 
FoU skola. På kontot för konferensverksamhet finns bidrag från SKL och Region 
Skåne som är ämnade för skolkonferensen. Det måste undersökas närmre om det är 
projektpengar som kan användas så länge projektet pågår eller bara under 2018.  
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- Jan-Åke ska kolla upp de bidrag som kommit in för att se hur de får användas 
samt hur det ska redovisas. 

 
Även på kontot för basverksamheten finns ett överskott som beror på avsaknaden av 
vetenskaplig ledare. Beslut behöver fattas över vad överskottet ska användas till, 
annars räknas det som vinst vilket skulle innebära att kommunerna nästkommande 
period betalar en mindre avgift. 
 

- Petras avtal ska kollas över för underskrifter.  

Den ekonomiska rapporten godkändes därefter. 

e) Jan-Åke om Vis 

Jan-Åke meddelar styrgruppen att Maria Brännström inte i samma utsträckning 

kommer att ha möjlighet att medverka i arbetet kring skolutvecklingskonferensen. 

Hon har erbjudit att skriva en programförklaring över arbetet för en kostnad av 

30000kr, samt att ha en stödjande funktion för en löpande kostnad. Styrgruppen 

diskuterade detta, och kom fram till att en förfrågan ska göras över hur många 

timmar det inkluderar samt om eventuella resterande timmar kan användas för övrig 

hjälp. 

 

Petra presenterade vad de pratat om i arbetsgruppen för skolutvecklingskonferensen. 

En föreläsare till konferensen har bokats. Hittills har sju granskare anmält sig och det 

är viktigt att granskningsprocessen förtydligas. Arbetsgruppen ska ha möte den 12 

november när bidragen kommit in.  

 

Styrgruppen diskuterade huruvida samma deltagare ska få föreläsa igen och om 

samma ämne. Om samma föreläsare ska delta kan det vara bra att ämnet har tagits till 

en ny nivå med en ny frågeställning. Petra tar det med sig detta till arbetsgruppen för 

diskussion där. 

 

- Frågan om kostnad för deltagande på skolutvecklingskonferensen tas med till 

internatet den 13-14 september. 

- Jan-Åke samtalar med kommunikatörerna på KFSK om hur marknadsföringen 

kan ske på bästa sätt. 

- Jan-Åke ansvarar för ansökan till SKL och Region Skåne för finansiering. (Se 

även beslut under punkt 6) 

Skolriksdagen kan användas som dragmedel.  

- Lisbeth i arbetsgruppen förfrågas om att ta ansvarsrollen för 

skolutvecklingskonferensen, ett annat alternativ är att Petra tar den. Jan-Åke 

ställer frågan till Lisbeth. Punkten tas upp igen på internatet.  

Studentmedarbetare Klara har också möjlighet att hjälpa till vid behov, med 
finansiering från FoU skola. 

4. Dialog 
a) Program för internatet 13-14 september: vilka behov har vi? 

Styrgruppen kom fram till att de punkter som behöver diskuteras under internatet är: 

• Ekonomi 
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- Vad ska överskottet användas till? 

• Rekrytering av forskningsledaren 

- Vilken roll ska forskningsledaren ha? Ska den anpassas till individen? 

• Skolutvecklingskonferensen 

- Ansvarsrollen 

- Kostnad för deltagande på skolutvecklingskonferensen. 

• Skolchefsinstitutet 

- Hur önskar vi använda det? 

• Forskarskolan 

• Förberedelser för förvaltningschefsmötena. 

• Uppföljning av förväntansdokument  

• Innocarneval  

• Diskutera området ”Professionskraft och enad röst”, som togs upp under 
föregående möte. 

• ULF-avtalet 

- Roberto bjuder in Tony till internatet. 

Internatet pågår från lunch den 13 september till lunch den 14 september. Mat 
ingår. Promenadskor kan tas med. Var och en ombesörjer transport. 

 

b) Hur önskar vi använda skolchefsinstitutet? 

- Diskuteras vidare under internatet. 
c) Lärarnas skolutvecklingskonferens 

- Har behandlats tidigare i protokollet 
 

5. Problemlösning 
a) Plan för forskarskolor, hur går vi vidare i forskningsprocessen? 

Johan har uppdrag att förankra planen för forskarskolor i förvaltningsgruppen och 

vill ha input för var man står nu. Styrgruppen diskuterade huruvida de ansåg det 

möjligt att leverera det redan nu eller om det är bättre att avvakta. Beslut fattades om 

att avvakta och i stället diskutera saken vidare under internatet. Var och en bör därför 

förbereda sig genom att läsa igenom planen innan internatet.  

 
b) ULF-samverkan, uppföljning av arbetsgruppens arbete för regionalt ramavtal  

Om det blir aktuellt med en förändring av arbetsgruppen och möjlighet för en ytterligare 
medlem från styrgruppen att gå med står styrgruppen bakom förslaget att Åsa ingår i 
arbetsgruppen för ett regionalt ramavtal.  

 
Styrgruppen diskuterade vad skillnaden mellan en avsiktsförklaring och avtal innebär rent 
juridiskt. Vidare diskuterades vad nästa steg är efter avsiktsförklaringen, samt hur man 
ska välja vilka områden som ska vara i fokus. Det är en frågeställning som borde lyftas 
den 21/9. Roberto pratar med Tony om han har möjlighet att leda det. Samt bjuder in 
honom till internatet.  
 
Förslag att Tony Mufic driver ULF-avtalet vidare 

 

6. Beslutsfattande 
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➢ Beslutades att Jan-Åke ansvarar för ansökan till SKL och Region Skåne för finansiering 

till Skolutvecklingskonferensen, samt kollar upp hur pengarna får användas. 

 

➢ Beslutades att Jan-Åke frågar Lisbeth i arbetsgruppen om hon har möjlighet att ta en 

ansvarsroll i arbetet för skolutvecklingskonferensen. 

 

➢ Beslutades att punkten om plan för forskarskolor tas upp igen under internatet, samt att 
samtliga deltagare då ska ha förberett sig genom att läsa igenom planen. 

 

➢ Beslutades att Roberto tar kontakt med Tony om han kan hålla i frågeställningen om 

nästa steg efter avsiktsförklaringen för ULF den 21/9, samt bjuder in Tony till internatet. 

 

 

7. Övrigt 
Petra medverkar vid styrgruppsmötena och ger återkoppling och dialog. Margareta har 
tidigare återkopplat skriftligt och ställt frågor för att diskutera under styrgruppsmöten   
– Petra kan göra liknande.  
Petra ska kolla om hon har möjlighet att vara med under internatet. 

 
Mötet avslutas. 


