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Protokoll styrgruppsmöte FoU-skola 2018-06-18 

 
 
 
Plats: Kommunförbundet Skåne, Lund, vån 2  
Tid 13.30 -16:30 
Närvarade: Margareta Serder, Roberto Citterio, Inga-Britt Henriksson, Åsa Melkersson, Johan Lundgren, 
Eva Hallberg, Hans Dahlkvist, Ewa Kristensson, Alexander Brydon (sekreterare). Tony Mufic var 
adjungerad och deltog via telefon på punkt 5. 
 

 
1 Mötet öppnas  
Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 
 
2 Föregående protokoll  
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 
3 Informationsöverföring 
a) Kort återkoppling till styrgruppen från Margareta (material har skickats ut till styrgruppen 
inför mötet) 
 
Informationen som har skickats ut innehåller bl.a. information om Regionala samverkansrådet 
för skollagsstyrda verksamheter, Försöksverksamheten för praktiknära forskning (ULF), 
Lärarnas skolutvecklingskonferens m.m. 
 
b) Ekonomisk rapport och prognos 
Margareta Serder ger en genomgång av ekonomin med en prognos för 2018-års resultat och 
förutsättningar för ekonomin under 2019. Prognosen visar ett förväntat ekonomiskt överskott 
som beror på vakans på tjänsten för vetenskaplig ledare fr.o.m. 15 augusti. Margareta föreslår för 
styrgruppen att en av Kommunförbundet Skånes ekonomer ska delta vid ett kommande 
styrgruppsmöte för att ge en 15 minuters genomgång av ekonomin. Styrgruppen ställer sig 
positiva till förslaget. 
 
Styrgruppen tackar för genomgången och den ekonomiska rapporten godkänns.  
 
c) Kort rapport från hörnens FoU-arbete 
Punkten parkeras till kommande sammanträde. 
 
4 Behovsinventering 
a) Inför Skolchefsinstitutets besök 31/8 – vad är våra behov? 
I utredningen ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella 
utveckling” (SOU 2018:17) benämns titulaturen Skolchef, hur tänker institutet kring det? 
Kommer det att skapas en skolchefsutbildning och hur tänker de kring skolchefens roll i arbetet 
med ULF-avtalet? 
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- Styrgruppen önskar en nulägesrapport från Skolchefsinstitutet, samt En diskussion om 

workshops i framtiden utifrån Framtidsverkstaden 2018-05-18. Vidare önskas samtal om 

vilka i förvaltningschefs-gruppen som är behöriga att studera på avancerad nivå. 

Margareta ska kommunicera dessa önskemål till Stephan Rapp. 

 
b) Förvaltningschefmötena nästa läsår – input till KFSK för planering 
FoU Skolas styrgrupp har senaste året ansvarat för att bidra med input och innehåll till 
förvaltningschefsmötena. Diskussion om styrgruppen bör lämna tillbaka ansvaret till 
samordnaren för Förvaltningschefsgruppen När nu Margareta avslutar sin tjänst.  
 
Styrgruppen anser att Förvaltningschefsmötena bör ge mer tid till att processa beslut och mindre 
tid till presentationer och information. Margareta ska sammanfatta styrgruppens input till Jan-
Åke.   
 
c) Program för internatet 13–14 september 
Internatet 13–14 september ska användas till att planera förvaltningschefsmötena efter 
september, samtal med Tony Mufic kring Regionala samverkansrådet och Plan för forskarskolor 
samt för att påbörja FoU Skolas verksamhetsplan för 2019.  
 
Två teman som ska diskuteras vidare på styrgruppsinternatet är t området ”Professionskraft och 
enad röst” (utifrån Sammanställning av Fritidsverkstad den 18 maj) samt arbetsformen 
utvecklingsgrupper för skolchefer.  
 
5 Problemlösning 
a) Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter: Förslag på förnyat avtal med nytt 
mandat, frågor att diskutera med lärosätena, förankring av processerna, koordinering KFSK 
 
Skall samverkansrådet få ett större mandat? Frågan lyfts om hur kommunernas frågor bättre skall 
nå fram till gruppen då detta har upplevts vara svagt.  
 
Tony Mufic uppmanar styrgruppen att välja ut några specifika frågor som lyfts till 
samverkansrådet med ”spetsiga” formuleringar kring vad dialogen där skall handla om. En 
arbetsgrupp som utsågs vid förvaltningschefsmötet den 18 maj ska ta fram en illustration över 
informations- och beslutsflöden mellan de olika hörnen/arbetsgrupperna etc. I gruppen ingår 
Tony Mufic, Roberto Citterio, Per-Erik Holmén, Margareta Serder samt Jan-Åke Johansson.  
 
b) Plan för forskarskolor, återkoppling dialog Regionala Samverkansrådet 8 juni 
 

➢ Beslutades att Planen för forskarskolor som presenterades på styrgruppsmötet för FoU 

Skola i mars ska presenteras för förvaltningschefsgruppen den 21 september för att sedan 

tas vidare till Regionala samverkansrådet. 

c) ULF-samverkan, förslag på arbetsgrupp för ramavtal 
 
Frågan om vem som äger avtal lyfts fram. Kommunförbundet Skåne ansågs vara en nödvändig 
part i eventuella avtal för att inte tappa mindre kommuner i länet. Det lyfts fram att ägarna av 
ULF-avtalet kan vara samverkansrådet. 
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Förslag på arbetsgrupp är: Jaana Nehez från Helsingborg, Lisbeth Gyllander från Landskrona, 
Jens Ideland från Malmö, Hans Dahlqvist från Svalöv, Margareta Serder och Jan-Åke Johansson 
från Kommunförbundet Skåne.  
 
Arbetsgruppen ska ta fram ett ramavtal för ULF-samverkan till dialogmötet på KFSK den 27 
augusti. 
 
Kommunförbundet Skåne ska äga skrivningen av ramavtalet. Margareta sammankallar.  
 
6 Beslutsfattande 
a) Utseende av ny vice ordförande för FoU Skola 
Carina Leffler har lämnat sitt uppdrag och därför ska en efterträdare utses. Förslaget är att Johan 
Lundgren utses till ny vice ordförande i styrgruppen. 

➢ Beslutades att Johan utses till vice ordförande i styrgruppen. 

b) Innocarneval, val av representant till styrgrupp 

➢ Beslutades att Johan Lundgren utses till ny representant till Innocarnevals styrgrupp. 

c) Uppdrag till VIS 
Margareta har presenterar att förslag på ett avtal för uppdrag till VIS med tillhörande kostnader. 
Avtalet med tillhörande kalkyl justeras löpande av styrgruppen för att endast avse den 
kommande konferensen med en option på förlängning. 

➢ Beslutades att Margareta ska ta fram vad omsättningen var för föregående konferens och 

att hon ska meddela VIS att avtalsförslaget med kalkyl har justerats med en motivering 

varför. 

d) Uppdrag till Petra Källberg 
Margareta presenterar ett uppdrag för Petra Källberg då hon tillträder som vetenskaplig ledare. 

➢ Beslutades att uppdraget godkänns. 

 
e) Resterande mötesdatum för hösten (31/8 kl. 09-12:00, samt 13–14/9 lunch till lunch är 
bokade) 

- Förvaltningschefsmöte sker 21 september och 14 december 

- Gåsamiddag sker 8–9 november 

- Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter 28 september samt 7 

december 
 

➢ Beslutades att övriga styrgruppsmöten ska ske 26 oktober kl. 13:30-16:30, 8 november kl. 

10-12:00 och 6 december 12-16:00 (jultallrik). 
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7 Övrigt 
Ingen information lyftes under denna punkt. 
 
 
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Roberto Citterio   Margareta Serder 
 

 


