
Minnesanteckningar SKIS-möte 190510 
 

Deltagare: Anna Gustafsson (Götene), Susanna Ward Jonsson (Lidköping), Marie Engelbrektsson 

(Skara), Ulrika Törnberg (Skara), Anna Nyberg (Skövde), Peter Stark (Skövde), Anders Warnby 

(Skövde), Mattias Gustafsson (Tibro), Johan Wernvik (Tibro), Johanna Ljungqvist (Tidaholm), Fredrik 

Lindström (Töreboda) 

Värdkommuner: Götene och Skara 

Genomgång av föregående möte 
Genomgång av föregående mötesprotokoll.   

Information från skolcheferna 
Inget medskick till dagens möte.  

Tillitsbaserad styrning och ledning 
Definition tillitsbaserad styrning och ledning (utdrag ur rapporten ”Tillitsbaserad styrning och ledning 

– Ett ramverk” av Louise Bringselius):  

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens 

syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 

helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar 

hjälpa brukaren. 

 

Diskussioner genomfördes om tillitbaserad styrning och ledning utifrån perspektivet ”att leda utan 

att vara chef” med framtagna ord. Vi delade sedan upp orden under styrning respektive ledning, se 

bild.  

 



Utifrån diskussionerna beslutades att Thomas Andersson HiS besöker oss vid nästa SKIS-möte för att 

fortsätta våra diskussioner kring tillitsbaserad styrning och ledning och med frågan ”Vad innebär 

tillitsbaserad styrning och ledning i vår yrkesroll?”. 

Vi sa även att inför mötet ska alla ha läst rapporten: Tillitsbaserad styrning och ledning – ett ramverk 

https://portal.research.lu.se/portal/files/35941881/Rapport_Tillitsdelegationen_2017_2_upplaga_2.

pdf 

Efter mötet har följande hänt:  

- Thomas Andersson är bokad till den 4 oktober kl 09.00-11.00.  

- Förslag har getts till Eva Dahl att kostnaden för Thomas ska fördelas mellan de 15 

kommunerna (cirka 350 kronor/kommun) 

Vara-dagen 
Den 3 april genomförs årets skolledarkonferens i Vara. Vi fick lite information från några som deltagit 

vid Vara-dagen. 

  

Övrigt 
På sikt önskas att vi ska diskutera om processdimensionen.  

Vi kom fram till att Skövde är värdkommun under 2020. 

Efter mötet har följande hänt:  

- Uppdrag har kommit från skolchefsgruppen till SKIS-nätverket: 

”SKIS-nätverket ges uppdrag av skolcheferna att inkomma med respektive kommuns 

satsningar i enlighet med listan ovan. Vi ser gärna att uppgifterna inkommer så snart som 

möjligt.” 

Mer information har skickats till samtliga den 20/5 från Anna Gustafsson för åtgärd. 

Höstens möten 
4 oktober Köpmannen, Skövde stadshus  

8 november Skara stadshus 

 

Vid pennan 

Ulrika Törnberg 
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