
 

AGENDA  
2022-10-18 
 

  
 

Strategiskt nätverk utbildning 

Tid Tisdagen den 10 oktober kl. 13:00-16:00 

Plats Coor konferens, Västgötagatan 5, 118 27 Stockholm 

Agenda   

 

Välkomna och inledning   
 

Föregående möte och vad har hänt sen sist?   
• Återkoppling från Bussam  

• Referensgrupp bestående av controllers till arbetet med 
hjälpmedelsöverenskommelsen sökes 

Organisation, forum och arbetsgrupper Storsthlm   
I bifogat mötesunderlag finns en översikt över de regionala uppdrag, mötes forum och 
arbetsgrupper som finns inom ramen för samverkan inom Storsthlm. Dokumentet 
beskriver de regionala uppdragens syfte, uppdrag och deltagare. Under mötet för vi en 
dialog om de regionala uppdragen samt vilka roller som ska bemanna nätverken och 
grupperingarna, mandat för de som deltar och hur vi fortsättningsvis väljer ut de 
personer som ska sitta i grupperna för att få ruljangs. 

• I bifogat mötesunderlag beskrivs de regionala uppdragens syfte, uppdrag och 
roller, hur kan vi få ut mer nytta av de regionala uppdragen?  

• Saknas det några regionala uppdrag som behöver formas?  

• Vilka uppdrag skulle din kommun vilja bidra och företräda? 

Aktuella frågor – Skolverket 
Skolverket informerar om aktuella frågor, Tommy Lagergren, chef för avdelningen för 
skolutveckling. Exempel på områden som presenteras, Skolverkets arbete med de 
regionala planeringsunderlagen, nationella skolutvecklingsprogram, pågående insatser 
med mera.   

Dialog med SKR 
Dialog med Monica Sonde, direktör/avdelningschef utbildning och arbetsmarknad 
(SKR), kring samarbetsvägar och informationsflöden mellan SKR och kommunerna. 

Övriga frågor   
• Den 10 februari 2023 arrangeras ett seminarium på temat Så får vi fler att 

klara gymnasiet, seminariet är en uppföljning av den regionala dialogen den 3 
maj. Vi söker nu efter goda exempel från era kommuner som kan vara med på 
seminariet och hålla en presentation á 15 minuter. Vi behöver 4–5 
exempel/case som kan vara med under dagen.    

• Kommande mötesdatum: 29 november kl.13-16 (digitalt via Teams)  

• Mötesdatum 2023: 31 januari, 14 mars, 9 maj, 29 augusti, 17 oktober, 28 
november  
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