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POB 

 

Protokoll från möte med styrgruppen för 
BildningsAkademien i Strängnäs (BAS) 2020-01-14 
 

 
Inriktning:  Konstituering av styrgrupp för BAS projektet samt genomgång och preliminär 

bemanning av kommittéer.  
Plats:  Lyktan 
Tid: Tisdagen den 14/1 2020 kl. 17-19.  
Deltagare:  För Strängnäs Kommun: 

- Lars Ekström, kommundirektör 
- Tony Lööw, skolchef  
- Per Malmquist, ekonomichef 
- Tommy Olsson, grundskolechef 
För FRISK:  
- Thomas Axelsson, skolchef Europaskolan  
- Håkan Plith  
- PO Berg  

Bilagor:  Bilaga 1. Möjliga diskussionsteman i de fyra kommittéerna  
 
§1 PO inledde med att konstatera att Friskolorna i Strängnäs Kollegium (FRISK) ser 

mycket positivt på det initiativ till dialog och gemensam utveckling av Strängnäs 
till en bildningsstad som under hösten tagits av kommunen. FRISK kommer 
därför att starkt engagera sina skolor, akademiska nätverk och övriga resurser i 
det gemensamma arbetet.  Som tidigare meddelats gäller emellertid detta 
enbart under ”fredsplikt”, dvs. så länge som kommunens elevpeng till de 
fristående skolorna inte minskar.   

 
§2 Det beslutades därför av mötet att samarbetet skall utvecklas i mycket högt 

tempo fram till den 1/7 2020.  Förhoppningsvis kommer ett positivt beslut om 
att fortsätta projektet och implementera förslagen att kunna tas i början av maj 
2020, under förutsättning att det framskrider på ett för Strängnäs kommun och 
FRISK önskvärt sätt. 

 
§3 Det övergripande syftet med det gemensamma skolsamarbetet skall vara att 

kraftigt förbättra skolresultaten i Strängnäs kommun i syfte att positionera 
Strängnäs som en ledande och resurseffektiv skol- och bildningskommun.  
Samarbetet skall ske under beteckningen BildningsAkademien i Strängnäs 
(BAS), som ett enkelt och kärnfullt begrepp för en grundlig genomgång och 
utveckling av skolsystemet i Strängnäs.  

 
§4 BAS är inledningsvis ett löst samarbetsorgan för huvudmän och skolledning i de 

kommunala och fria skolorna i Strängnäs. I BAS ingår också forskare från bland 
annat Uppsala universitet. På sikt är ambitionen att utveckla BAS till ett 
permanent organ för samarbete mellan huvudmän och skolledning för samtliga 
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skolor i Strängnäs. Som referensgrupp för hela projektet fungerar deltagarna i 
mötet den 13/12 2019.  

 
 
§5 Styrgruppen beslutade också att initialt arbeta med den projektstruktur som 

visas i figur 1. nedan:  

 
Figur 1. Projektstruktur i BAS 

 
§6 Mötet beslutade också att Strängnäs kommun (som huvudman för samtliga 

kommunala skolor i kommunen) och FRISK (som samarbetsorgan för samtliga 
friskolor i Strängnäs Kommun) inledningsvis skall vara ägare till projektet. Som 
representanter för huvudmännen föreslås Lars Ekström från Strängnäs kommun, 
Johan Larsson från FRISK.  

 
§7  Från Uppsala Universitet medverkar prof Elisabet Nihlfors som akademisk 

samverkanspartner och ordförande i projektets Forsknings och Utvecklingsråd.   
 
§8 Koordinationen mellan de olika kommittéerna och huvudmännen sker genom 

två projektkoordinatorer – PO Berg från FRISK och Anna Zachrisson, alt den nya 
studiekoordinatorn från kommunen.  

 
§9 Som styrgrupp för BAS fungerar  

- Två representanterna för huvudmännen, Lars Ekström (ordförande i 
styrgruppen) och Johan Larsson (v.ordf. i styrgruppen), 

- Ordförande i projektets FoU råd (prof. Elisabet Nihlfors)  
- De två koordinatorerna (prof. PO Berg och Anna Zachrisson) 
-  Ordförande och vice ordf. i de fyra kommittéerna; Håkan Plith, Tommy 

Olsson, Peter Jedar, Tony Lööw, Thomas Axelsson, Ulf Jonströmer. Till 
styrgruppen knyts också Per Malmquist (ekonomichef i Kommunen)  

 
 
§10 På mötet mellan FRISK, BUN och delar av KS den 11/12 beslöts det att inleda 

arbetet genom att bilda fyra gemensamma kommittéer med inriktning på 
utveckling av skolstaden ur lärar-, elev-, skollednings- och ekonomiperspektiv. 

LÄS

BAS

FRISK
Johan Larsson

V. ordf

Strängnäs 
Kommun

Lars Ekström
Ordf.

Proj. Koord.
PO Berg

Anna Zachrisson

FoU Råd 
Uppsala Univ.
Elisabet Nihlfors

Styrgrupp BAS

Lärare
Håkan Plith Ordf.

????  V. Ordf. 

Elever
Tommy Olsson Ordf.
Peter Jedar v. Ordf.

Skolledning
Tony Lööw Ordf.

Thomas Axelsson 
V. Ordf.

Ekonomi
Ulf Jonströmer Ordf
Tony Lööw V. Ordf

KPU HUS SÄR
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Mötet beslutade om följande huvudrubriker för de fyra kommittéerna (figur 2), 
medan förslag till frågeställningar framgår av Bilaga 1. 

 

 
  
  Figur 2: Temaområden för de fyra kommittéerna i BAS 
 
§11 Vid sammansättningen av de fyra kommittéerna framhölls följande: 

o Relativt små flexibla grupper med deltagande från både kommunala 
och friskolor i samtliga fyra kommittéer. 

o Val av deltagare baseras på kompetens och intresse snarare än 
position och representation.  

o Möjligheten finns också att ta in aktiva lärare som gått igenom LÄS-
programmet.  

o Ordförande resp. vice ordförande i varje kommitté skall komma från 
olika huvudmannasfärer.  

o Kommittéerna konstituerar sig själva och kan ta in de ”frivilliga” 
kompetenspersoner de anser sig behöva som fasta medlemmar eller 
som adjungerade i vissa frågor.   

o Till varje kommitté knyts en vetenskaplig kontaktperson för att säkra 
tillgång till kunskapen inom området och som stöd för diskussioner 
och formuleringar.   
 

§12 Förslag till möjliga namn på övriga deltagare i de olika kommittéerna 
diskuterades och skall beslutas vid nästa styrgruppsmöte.     

 
§13 Arbetet i de fyra kommittéerna skall starta så fort som möjligt, dock senast 

måndagen den 27/1. Enligt överenskommelsen från referensgruppsmötet den 
13/12 2019, ska Tony skicka ut underlag till de olika grupperna innan detta 
datum.  

  
§14 En första avrapportering av arbetet skall ske vid ett uppföljande möte för 

referensgruppen och medlemmarna i de olika kommittéerna samt deltagarna i 
kommunens möte den 13/12. Detta möte är redan fastställt till att äga rum på 
Gripsholmsskolan den 27/2 2020. Agendan för detta möte kan t.ex. vara:  
- Avrapportering och diskussion av de olika kommittéernas förslag till  

1.) fokusområden  
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2.) sammansättning av gruppen 
3.) arbets- och avrapporteringsplaner. 

- Presentation av en övergripande tidsplan för det fortsatta arbetet inklusive 
framtida avrapporteringar.  

 
§15 Vi räknar med att kommittéerna under våren arbetar fritt och kommer att kunna 

avrapportera sitt arbete till huvudmännen, dvs. den grupp från FRISK och 
Strängnäs kommun som deltog i höstens möten, förstärkta med forskare från Uu 
vid tre tillfällen under våren. Projektkoordinatorerna håller löpande kontakt med 
de olika kommittéerna och avrapporterar till styrgrupp och ägare.  

 
§16 Den fortsatta planeringen bygger på en bred förankring under hösten av de idéer 

och förslag som kommit fram i vårens kommittéarbete och ett genomförande av 
olika åtgärder under 2021. Ett större gemensamt möte skall dock hållas i början 
av maj som underlag för beslutet om att avveckla eller fortsätta med BAS-
projektet den 1/7 2020. 

 
§17 Kostnaden för själva projektorganisationen skall i största möjliga utsträckning 

täckas av skolorna själva och deras respektive huvudmän. Detta gäller framför 
allt arbetet i de olika kommittéerna, med direkt koppling till den egna 
verksamheten på skolorna.  Dock finns det kostnader för projektdeltagare som 
inte har någon anställning hos någon av huvudmännen, t.ex. forskare och 
projektkoordinatorer. Med en beräknad arbetstid på 25% av heltid under ett 
halvt år för 5 personer kan vi grovt beräkna en total kostnad på 500 KSEK fram 
till den 1/7 2020. Av styrgruppens diskussion framgick det att Tony skall 
undersöka möjligheten för kommunen att finansiera hela eller delar av detta 
belopp för att snabbt komma igång med processen. 
 
Samtidigt tar BAS fram en ansökan om finansiellt stöd till projektet, att 
insändas till externa stiftelser på lokal, regional och nationell nivå. På lång sikt 
skall vi även söka stöd för projektet via de EU-medel som är tillgängliga för 
sociala innovationsprojekt.  

 
§18   Nästa möte i Styrgruppen är tisdagen den 4/2 kl 17-19. Lokal meddelas senare.  

Var vänlig att meddela PO så snabbt som möjligt om du inte har möjlighet att 
deltaga.  

 
 
Vid Protokollet 
 
PO 

         
            


