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2020-02-05 
POB 

 

BAS protokoll från möte med styrgruppen 2020-02-04 
 

 
Inriktning:  Förslag till BAS övergripande organisation, avrapportering från de fyra 

kommittéerna, planering och beslut om det fortsatta förloppet. Notera att de 
med gult markerade namnen i protokollet fått speciella uppgifter. 

Plats:  Kommunhuset i Strängnäs 
Tid: Tisdagen den 4/2 2020 kl. 17-19.  
Närvarande:  Lars Ekström, Tony Lööw, Per Malmquist, Tommy Olsson, Elisabet Nihlfors, Ulf 

Jonströmer, Thomas Axelsson, Håkan Plith, Peter Jedar, PO Berg, Eva-Lotta 
Mannerfelt, Cecilia Boström (punkt 1-5, samt 7a-b), Eva Åkesson (adj. punkt 1)  

Frånvarande: Johan Larsson,  
Bilagor:  Bilaga 1. Reviderad projektorganisation 

Bilaga 2. Reviderat körschema 
 
Agenda  
 

1. Lars (ordförande i BAS) öppnade mötet med att hälsa medlemmarna välkomna och 
påminde om projektets huvudsyften – att förbättra elevernas resultat och öka 
likvärdigheten. Efter en kort presentation av medlemmarna i styrgruppen kom Eva 
Åkesson (rektor magnificus på Uppsala Universitet) som var adjungerad till inledningen 
av mötet med följande reflektioner kring BAS projektet: 

a. Kravet på samverkan mellan olika samhällssektorer blir allt viktigare, och BAS 
projektet är ett unikt och positivt exempel på utvecklingen av en modell för 
en sådan samverkan inom skolsektorn. 

b. Den BAS-modell som nu utvecklas i Strängnäs, kan sannolikt användas som 
mall för liknande samverkansprojekt i andra svenska kommuner.  

c. Det som gör just Strängnäs så lämplig som testmiljö för samverkan, är att de 
friskolor som finns i kommunen inte är vinstdrivande.  

Efter detta lämnade Lars över till PO som projektledare att vara föredragande på 
mötet.  

 
2. Dagens agenda kompletterades med ett förslag från Håkan om att diskutera 

utformningen av en web-plattform för BAS kommunikation. 
 

3. Det reviderade protokollet från styrgruppsmötet den 14/1 godkändes.   
 

4. Presentation av, diskussion kring och beslut om BAS övergripande organisation 
kompletterades med Cecilia Boström som projektadministratör från kommunen och 
godkändes (bilaga 1). Det poängterades också att det kan vara av stor nytta att i 
kommittéernas arbete i stor utsträckning utnyttja; rektorerna på skolorna, de lärare 
som gått igenom LÄS programmet, samt intresserade elever från de olika skolorna (tex 
från elevråden).    
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5. Körschemat för projektet presenterades, diskuterades, kompletterades och 
beslutades. (Bilaga 2) Följande huvudpunkter lyftes fram: 

a. Processen fram till den 1/7 skall primärt vara en idé och förslagsfas, utgående 
från kommittéernas professionella värderingar, beprövade erfarenheter och 
vetenskapligt grundad kunskap.  

b. För att bli accepterade skall dessa idéer och förslag vara väl underbyggda, ha 
ett distinkt nyhetsvärde och vara skarpt formulerade på ett sådant sätt att de 
kan diskuteras och godkännas eller förkastas av de två huvudmännen 
(Strängnäs Kommun/BUN resp. FRISK) 

c. Under förutsättning att huvudmännen kommit överens före den 1/7 (se 
tidigare protokoll från styrgruppsmötet den 14/1), inleds under hösten 2020 
en uppstarts och test-fas av de idéer, förslag och modeller som tagits fram 
under våren. De tre kommittéerna har själva ansvaret för att förankra och 
starta upp pilotprojekt inom sina olika områden och på de olika skolorna, när 
de själva anser att tiden är mogen.   

d. Under våren 2021 går processen in i en implementerings och förankringsfas, 
där kommittéernas mer omfattande förslag till nya system, strukturer, 
aktiviteter och modeller införs, och löpande följs upp.  Mötet ansåg att det är 
här som BAS skall ”marknadsföras” till en bredare allmänhet inom och utanför 
Strängnäs.  

e. Under förutsättning att huvudmännen under våren 2021 bedömer att BAS-
samverkan ger positiva resultat, formuleras en modell för en mer permanent 
och formaliserad organisation för samverkan mellan skolorna (och eventuellt 
övriga relevanta aktörer) i Strängnäs, att sättas i drift under hösten 2021 

 
 

6. Elisabet presenterade tankarna kring FOU rådet, som tillkommit för att säkra den 
vetenskapliga kompetensen i utvecklingsarbetet, och konstaterade att detta råd skulle 
byggas ut succesivt efter det att de fyra kommittéerna kommit igång med sitt arbete. 
Hon konstaterade också att en regionalisering pågår inom utbildnings-området, och 
ett närmare samarbete mellan lärosäten och huvudmän kring lärarprogrammen växer 
fram både kring VFU, partnerskolor och forskning och utveckling. Hon 
uppmärksammade oss också på att Stjernqvist (kommunalrådet i Norrköping) nu 
arbetar med en utredning om hur olika huvudmän kan samverka kring gymnasieskolor 
som skall vara klar i vår. Detta är högintressant för oss inom BAS projektet och vi ber 
Elisabet att följa upp detta. Elisabet redovisade slutligen följande konkreta förslag till 
en institutionell samverkan mellan BAS-projektet och Uppsala Universitet:  

a. FoSam Forum för samverkan vid UU samlar idag 8 huvudmän som samlas och 
diskuterar aktuella frågor bland annat kring utbildning. De betalar 2 kronor/inv  
(dvs för S-näs del tot. ca: 75 000:-), och universitetet lägger till motsvarande 
summa. En medverkan där innebär att vi kan föreslå BAS projektet som ett 
tema för en bredare vetenskaplig genomlysning. Förslaget är att Tony och 
Thomas tittar på detta och kommer med förslag till nästa styrgruppsmöte. 
(www.forumforsamverkan.uu.se) 
 

b. ULF Försöksverksamheten med praktiknära forskning, (www.ulfavtal.se ) finns 
i hela landet, nästan alla lärosäten (26 st) med lärarutbildning deltar och varje 

http://www.forumforsamverkan.uu.se/
http://www.ulfavtal.se/
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lärosäte har avtal med en eller flera huvudmän (drygt 100). Allt tyder på att ULF 
fortsätter efter försöksverksamheten. BAS olika grupper bör fundera över hur 
F&U miljöer kan förberedas inom Strängnäs för att kunna delta när 
verksamheten permanentas. 
 

c. Regeringens utredare Björn Åstrand lämnar i vår ett förslag om 
ny resursfördelning mellan staten och skol-huvudmännen. Här kommer 
troligen förslaget om att regionalisera Skolverket, kanske kopplat till 
medelsfördelningen. Detta ger en möjlighet att positionera Strängnäs som ett 
regionalt kompetenscenter för lärande.  
 

d. Professionsprogram för lärare kommer att starta snart. Det är dock oklart om 
vilken myndighet/instans som ska hantera medelsfördelningen (samma som 
ovan eller annan) och kursutbud. Kopplat till detta diskuteras karriärstege för 
lärare. Hur ska vi i BAS förhålla oss till detta? 

 
e. Två utredare lämnar förslag siste mars om fler vägar till läraryrket. Här kommer 

säkert fler varianter av KPU att ingå, samt förslag om en ökad 
internationalisering av lärarprogrammen. Det är också möjligt att också 
partnerskolor/övningsskolor löses den vägen. 

 
 

7. Arbetet i de fyra kommittéerna presenterades och diskuterades av resp. ordförande 
och vice ordf. En sammanställning av resp. medlemmar i de olika kommittéerna finns 
i bilaga 3. Följande huvudpunkter lyftes fram under diskussionen: 

a. Lärar-Kommittén 
(Håkan, Tommy, Martina Gustavsson, Anna Zachrisson, Linda Nävertun, Johan Sandell) 

Håkan och Tommy konstaterade att man kommit överens om att arbeta inom 
4 områden; kompetensutveckling, ämnesråd, skolwebb och marknadsföring 
(se vidare på Skolstaden Strängnäs). Fokus inom alla områden kommer att vara 
på att öka lärarnas ”ägarskap” av de ämnen de undervisar inom, och lärarnas 
kollegiala lärande. Under den fortsatta debatten framhölls det också från flera 
av deltagarna från de övriga kommittéerna att det är just lärarnas kunskap och 
engagemang som är nyckeln till att skapa en positiv inlärning och därmed 
bättre studieresultat. 
 

b. Elev Kommittén 
(Tommy, Peter +++).  

Tommy och Peter föreslog att man skulle vänta med diskussionerna om ”kösystemet” tills 
dess att utredningen om detta blir klar i april. Fokus på gruppens arbete skall ligga på 
elevhälsa och hur man kn öka elevernas intresse för studier. I sitt arbete tänker man komma 
med konkreta förslag till hur man kan förbättra studiemotivationen på skolorna genom att 
mobilisera närsamhället genom ett samarbete med externa intressegrupper (föräldrar, 
pensionärer, fritidsgårdar, socialförvaltningen etc). I diskussionen framhölls också vikten av 
konkreta förslag till hur alla skolor (friskolor såväl som kommunala skolor), kan ta ett större 
aktivt ansvar för en förbättring av studieintresse och studieresultat hos de elever som 
kommer från miljöer med låg socioekonomisk status/låg utbildningsnivå. Styrgruppen 
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enades också om att en höjning av elevernas studieresultat i Strängnäs är det viktigaste 
resultatet av hela BAS-processen. 
 

c. Skollednings Kommittén 
(Tony, Thomas, Olympia Berterud, Carina Segerbäck) 

Tony och Thomas konstaterade att denna grupp skall arbete med strategi, och 
styrning av, och samarbete inom Strängnäs skolsystem som helhet. Detta kan 
komma att inrikta sig på tex. en strategisk anpassning av skolutbudet i 
kommunen, rektorernas framtida roll och handlingsutrymme samt metoder 
och modeller för benchmarking såväl mellan skolorna i Strängnäs, som mellan 
Strängnäs och skolsystem i andra liknande kommuner. I diskussionen framhölls 
betydelsen av att förslagen skall utgå från ett strikt professionellt strategiskt 
perspektiv, som huvudmännen senare kan ta ställning till utifrån sina såväl 
politiska som ekonomiska utgångspunkter. 
 

d. Ekonomi Kommittén 
(Ulf, Tony, Johan H Larsson, Åsa Fallgren  +++) 

Denna Kommittee hade ännu inte sammanträtt vid tiden för sammanträdet, 
men förklarade att man skulle komplettera sin sammansättningen med såväl 
LÄS lärare som elever (protokollförare). Den synpunkt som fördes fram i 
diskussionen var att också arbeta med ekonomisk benchmarking mellan 
skolorna, och att huvudsyftet med arbetet på sikt är att ta fram ett 
resursfördelningssystem för kommunens skolor som är transparant och 
accepterat av alla huvudmän.  

 
8. Det beslutades att ett förslag till lösning på finansieringen av BAS fram till den 1/7 skall 

tas fram av Lars, Tony och projektledningen (PO) till näste möte den 27/2. För den 
långsiktiga finansieringen av projektet svarar de två huvudmännen (Strängnäs 
Kommun genom Lars, och FRISK genom Johan Larsson)  

 
9. Styrgruppen beslutade att det huvudmannamöte på Gripsholmsskolan som tidigare 

utlysts till den 27/2, flyttas fram till den 21/4 på samma skola. Motiveringen till detta 
är att kommittéerna behöver mer tid för att ta fram ett material med tillräcklig idéhöjd 
och kvalité. Det föreslogs också att huvudmannamötet skall ha två delar, en formell 
del som redovisar de skarpa förslagen från kommittéernas arbete, följt av en öppen 
diskussion om hur de olika förslagen är kopplade till varandra. Det föreslogs också att 
samtliga medlemmar i de olika kommittéerna skall inbjudas till mötet.  

 
10. Håkan tog upp frågan om en webportal för BAS som kan användas för såväl 

kommunikation rån de olika projekten, som ett gemensamt arkiv av betydelse för BAS. 
Det beslutades att han och Olympia skulle ta fram ett förslag till nästa sammanträde.   
 

11. Följande preliminära datum för möten med huvudmän och styrgrupp spikades fram till 
sommaren: 

27/2 kl 17 30 – 19 30 - Styrgruppsmöte på Karlavagnen, Eva-Lotta är värd  
10/3 kl 17 30 – 19 30 – Styrgruppsmöte (lokal och värd för mötet bestäms senare) 
31/3 kl 17 30 – 19 30 – Styrgruppsmöte (lokal och värd för mötet bestäms senare) 
21/4 kl 16 00 – 19 00 – Huvudmannamöte (Gripsholmsskolan med Ulf som värd)  
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19/5 kl 17 30 – 19 30 – Styrgruppsmöte (lokal och värd för mötet bestäms senare) 
9/6   kl 17 30 – 19 30 – Styrgruppsmöte (lokal och värd för mötet bestäms senare) 
16/6 kl 17 30 – 19 30 – Styrgruppsmöte (lokal och värd för mötet bestäms senare) 

 
Notera att Lars lovade att avboka mötet med huvudmännen den 27/4 och checka med 
kommunens huvudmän (KS & BUN) om de har möjlighet den 21/4.  Thomas föreslås 
stämma av med FRISK´s medlemmar. Sannolikt kommer flera av er att inte ha 
möjlighet att delta alla gånger, tänk då på att ni har en ersättare som kan föra er 
kommittés talan. Det är också möjligt att vi kommer att ha ytterligare ett 
huvudmannamöte efter midsommar, men detta kommer att bli en senare fråga.  

  
12. Lars tackade de närvarande för deras bidrag och avslutade mötet. 

 
Vid tangenterna – en ganska utpumpad 
 
PO       

         
            


