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Minnesanteckningar möte med Regionala 
samverkansrådet 
 
Tid: Fredagen den 1 februari 2013, klockan 13.30-15.30  
Plats: Malmö högskola, Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö, rum E239 
 
Närvarande: Kerstin Lingebrant, Svalöv, Hans Olsson, Hässleholm, Annika 
Kraft, Hörby, Stefan Norrestam, Lund, Mats Bååth, Skurup, Eva Liljekvist-Borg, 
Sjöbo, Christer Olofsson, Ystad, Leif Åhlander, Malmö, Christina Lindh, HKR, 
Marta Palla, HKR, Henrik Svensson, HKR, Anders Olsson, MAH, Johan 
Elmfeldt, MAH, Bim Riddersporre, MAH, Sinikka Neuhaus, LU och Campus i 
Helsingborg, Birgitta Henecke, KFSK samt Siv Wilborgsson, KFSK. 
 
Frånvarande: En representant från Blekinge respektive Friskolornas Riksförbund. 
 
1. Välkomna  

• Ordförande Stefan Norrestam hälsar det regionala samverkansrådet för 
skollagsstyrda verksamheter välkomna till gruppens första möte. 

• Val av vice ordförande kommer att ske vid förvaltningschefsmötet den 22 
mars. 

• Minnesanteckningar, överenskommelsen inkl. bilaga samt deltagare i det 
regionala samverkansrådet läggs ut på följande länk: 
http://www.kfsk.se/sidor/verksamheter/barnochutbildning/hogskolorochuniv
ersitet/regionaltsamverkansradforskollagsstyrdaverksamheter.278.html 

 
2. Presentation av deltagarna. 
 
3. Regionala samverkansrådets syfte och uppdrag  

• Ordförande ger en tillbakablick på året som gått och konstaterar att det varit 
ett händelserikt och arbetsamt år för lärargrupperna samtidigt är 
förväntningarna höga. 

• Ordförande redogör för syftet och uppdraget enligt överenskommelse. 
Deltagarna instämmer i tolkningen av överenskommelse. 
Överenskommelsen med bilaga bifogas minnesanteckningarna. 

 
4. Förfrågan från Lunds universitet angående fler representanter  

• Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter beslutar att 
utifrån gällande överenskommelse erbjuda LU att representera med tre 



deltagare inklusive utbildningschef på ämneslärarutbildningen, Campus i 
Helsingborg.  

 
5. Kompetenssamverkan Skåne (PPT bifogas) 

• Regeringen har gett regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan eller 
Länsstyrelser (där sådana organ inte finns) i uppdrag att ”etablera regionala 
kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och 
utbildningsplanering på kort och lång sikt” I Skåne är det Region Skåne som 
ansvarar för uppdraget. Våren 2012 beslutade aktörerna inom 
Kompetensplattform Skåne respektive Regionala Kompetensrådet i Skåne 
att det fanns behov av en tydligare kraftsamling kring utbildnings- och 
kompetensförsörjningsfrågan i Skåne.  

• Ett nödvändigt första steg är en bättre samverkan mellan myndigheterna. 
Hösten 2012 bildades därför Kompetenssamverkan Skåne (KSS)  

• Representeras av Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, 
Länsstyrelsen i Skåne län, Lärosäten Syd (Lunds Universitet, Högskolan 
Kristianstad, Malmö Högskola, SLU Alnarp samt Blekinge Tekniska 
Högskola) och Region Skåne (ordförande). 

• Syftet är ökad samverkan mellan ovanstående aktörer.  
• Kompetenssamverkan Skånes uppgift är att vara rådgivande åt sina 

uppdragsgivande organisationer. Kompetenssamverkan Skåne är inte ett 
beslutsfattande organ utan ett samverkande organ med följande uppgift: 
o Kraftsamla offentliga aktörer i Skåne 
o Forum för utvecklingsdiskussioner och dialog 
o Identifiera och förslå analyser och kunskapsutveckling 
o Samverka kring regionala målbilder och omvärldsbevakning 
o Samverka med andra relevanta aktörer i utbildnings- och 

kompetensfrågor 
 
Det har bildats särskilda tematiska arbetsgrupper kring teman som är angelägna 
att samverka kring. En utgångspunkt är resultaten från Region Skånes utbildnings- 
och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020 (UAPS). Här lyfts tre 
områden fram som särskilt prioriterade: Teknik och industri, vård och omsorg 
samt lärare och pedagoger. Länk till UAPS: http://www.skane.se/sv/Skanes-
utveckling/Ansvarsomraden/Naringsliv__investeringar/Publikationer/Arbetsmark
nad/Utbildnings--och-arbetsmarknadsprognos-for-Skane--med-sikte-pa-2020-
2012/  
OECD rapporten om Skånes utmaningar är en annan viktig grundval. Exempelvis 
är ungas inträde på arbetsmarknaden, eller fokus på en specifik sektor eller 
bransch som till exempel tillverkningsindustrin eller sjukvården områden som det 
behövs insatser kring. 
Länk till OECD rapporten: http://www.skane.se/oecd  
 
Inom temagruppen för lärarutbildning och skolutveckling kommer det regionala 
samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter vara motorn för samverkan 
inom området. Representanter inom det Regionala samverkansrådet påpekar 
vikten med samverkan mellan de olika tematiska grupperna. KFSK (Siv) har den 
samordnande rollen och skall redan i mars presentera en handlingsplan för den 



politiska styrgruppen. Denna får dock vara mycket schematisk då det Regionala 
samverkansrådet är det organ som bör ta fram en handlingsplan. Inför nästa möte 
med det Regionala samverkansrådet förbereder KFSK frågeställningar. 
 
Ett kompetensforum genomfördes måndagen den 28 januari med myndighets-
representanter, näringslivet och fackliga representanter. Kerstin Melén Gyllensten 
ersatte Stefan Norrestam. Vid en workshop i temagruppen lärarutbildning och 
skolutveckling framkom följande tre viktiga delar att stärka: behov av regional 
samverkan, behov av bättre dataanalys (regionalt och nationellt) samt skapa bättre 
förutsättningar läraryrket. 
 
6. Hur följa upp VFU avtalet?  

• Nuvarande avtal innebär en ersättningsnivå från 2011 på 580 kr per student 
och VFU-vecka. Ersättningen räknas årligen upp i relation till lärosätenas 
statliga ersättningsbelopp inom utbildningsområdet Undervisning. 
Regleringen för fördelningen är numera ändrad.  I övergången mellan 
tidigare och nuvarande tilldelningssystem är ersättningsnivån 588 kr under 
våren 2013. 

• VFU-råd inom respektive lärosäte bör bildas för att förbereda ärende inför 
det Regionala samverkansrådet. MAH tar fram förslag till namn och ärende 
till nästa möte. HKR behöver mer tid för att ta fram en modell för VFU 
samverkan. 

• Uppföljning och värdering av kvalitet inom avtalets ram bör ske. 
• VFU-frågan lyfts vid nästa möte samt vid förvaltningschefsmötet den 22 

mars. 
 
7. Övergripande information från respektive lärosäten  
 
HKR 

• Regeringen har utsett Sanimir Resic till ny rektor. 
• Förändringar i ledningen för högskolan kommer att ske, i princip byts alla 

personer ut utom Henrik. 
• Arbetsmarknadens behov och studerandes val går delvis i motsatt riktning. 

Söktrycket till grundlärare i åk. 7-9  samt till naturvetenskapliga ämnen är 
lågt. Söktrycket är högt till förskollärare. 

• Tolv lärarlyftskurser startar under våren 
• HKR  har fått utbildningsansvar för matematikutvecklare. 

 
LU 

• Ny universitetsstyrelse. 
• 400 nya tjänster under år 2012. Den excellenta forsningen har ökat samtidigt 

som det är nedskärningar inom grundutbildningen. 
• Ett arbete pågår med att identifiera områden/fält som behöver stödjas. 

 
MAH 

• Strategiarbetet Plattform 2020 är klar för presentation inför styrelsen. 
Områden som är prioriterade är bl.a. samhällsrelevanta områden såsom 



välfärd, samverkan med näringsliv, andra aktörer och ideella organisationer. 
Plattformen innehåller bl.a. ökat fokus på ledarskapsfrågor. 

• Söktrycket till lärareutbildningen är ungefär densamma som HKR. 
Ansökningsförfarandet till Yrkeslärarprogrammet startar idag. 

• MAH kommer också att utbilda matematikutvecklare. 
• MAH kommer att se över utbudet inom undervisningssektorn på avancerad 

nivå och bl.a. koppla till olika karriärmöjligheter. 
 
8. Information och dialog kring lärarutbildning, 
kompetensutvecklings- och forskningsfrågor  
Denna punkt lyfts ur dagordning p.g.a. tidsbrist och förs in som första punkt vid 
nästa möte. 
 
9. Nästa möte  
Nästa möte är den 5 april kl. 13.30. Mötesplats är HKR, konferensrummet i hus 4. 
Förslag till ärende sänds eller meddelas till sekreterare: siv.wilborgsson@kfsk.se  
 
 
Ordförande tillika justerare Sekreterare 
 
 
 
Stefan Norrestam Siv Wilborgsson 
 


