Protokoll SKIS 2018-12-07
Tid: 08.30-12.00
Plats: Skövde stadshus, lokal Arkitekten
Närvarande: Johan Wernvik, Mattias Gustafsson, Ulf Andersson, Peter Stark, Susanna
Ward Jonsson, Anna Nyberg, Anna Gustafsson, Tim Andersson, Åsa Kåryd, Irene
Weidenmo och Johanna Ljungqvist
Ordförande: Johan Wernvik, Tibro
Sekreterare: Johanna Ljungqvist, Tidaholm

Laget runt
Varje kommun fick kort berätta om läget och vad som för tillfället fokuseras på. Många
pratade om ekonomi/statsbidrag, kvalitetsuppföljningar och avstämningar inför 2019 men
också Samverkan Bästa Skola, digitalisering, nedläggningar av verksamheter, nya lagar och
nyanländas lärande.

Tillitsbaserad styrning
Gemensam diskussion, under ledning av Johan, utifrån bifogad PPT. Här följer ett axplock
från diskussionen:
Hur ska en ny styrmodell se ut om vi är på väg in i nya styrideal? Skolinspektionen ska
inspektera på ett nytt sätt, vad säger det? De kommuner som har haft inspektion ganska
nyligen upplever ingen större skillnad på själva rapporten men återföringen ser annorlunda
ut, bl a en bättre dialog.
”Det är viktigt för mig att det går bra för dig!” Lars Svedberg. Diskussion kring bilden (PPT).
Vi saknade ledet ”huvudman” och pratade om hur viktigt det är för oss tjänstemän att
producera bra och varierade underlag som politikerna sedan ska fatta beslut utifrån.
Diskussion utifrån bilden (PPT) ”Styrningsdiskurser”. Från ”följ regeln och gör som den
säger” till att driva värden och dialog. Långsiktiga resultat är bättre än direkt process.
Diskussion kring vikten av att få med medborgarnas åsikter inför beslut, medborgardialog.
Vad är det medborgarna efterfrågar och vill ha? Gå ut och fråga på stan, 5-7 personer anses
vara ett gott underlag.
Vi tittade gemensamt på de första 40 minuterna från Tillitsdelegationens
överlämningsseminarium: https://www.youtube.com/watch?v=U8dCjWzAa1E

Från Tillitsdelegationens överlämningsseminarium:
Att hämta in feed-back från verksamheterna för att därefter förändra lagarna.

Slutsatser/förslag från Tillitsdelegationen efter två års datainsamlande/arbete:
1. Sluta fokusera så mycket på den formella styrningen.
2. Få till mer utveckling och innovation genom/mha medarbetare och medborgare.
3. Minskad detaljstyrning av och inom kommunsektorn. Generella statsbidrag som
huvudprincip. Minska antalet mål och utveckla uppföljningen i samråd med
verksamheterna.
4. Sammanhållen styrning av välfärdssektorn. Gör systemanalyser i samråd med
verksamheterna innan nya styrsignaler införs.
5. Satsning på kunskapsutveckling. Organisera för kollegialt lärande och samverkan
med forskarsamhället.
Tillsyn
Granskningen bör fokusera på ett elev-/brukarperspektiv. Det juridiska ska mer ses som ett
stöd till inspektionen. Det är viktigt att inspektörerna har känsla för sammanhang. Förslaget
bygger på situations- och verksamhetsanpassad tillsyn med större inslag av kvalitativ
granskning. Man vill se ett lärande under tillsynsprocessen.

Reflektioner efter Tillitsdelegationens överlämningsseminarium:
-

Kommer att krävas tid för att få en samsyn kring vad tillsyn är. Hur hittar man tillit i ett
makroklimat?
Bra att det finns något tydligt att förhålla sig till.
Vi ser fram emot att det ska bli ett lärande i ”inspektionsdialogen”.
Diskussion kring att ha färre mål. Om man inte syns i ett mål, är man inte viktig då?
Att gå från styrmodeller och strukturer till kulturer.
Diskussion kring medborgarnas inflytande och påverkan.

Information från skolcheferna
Skolcheferna arbetar med översyn av måldokumentet och kommer att fortsätta arbetet på
nästa skolchefsmöte.

Rapport från Barnkonventionens dag 20 nov
Mattias berättade kort om dagen som genomfördes i hela Sverige. Representanter från de
olika nätverken i Skaraborg var inbjudna. Man har kommit olika långt i kommunerna. Tydligt
att det fokuserades olika mycket på detta och att uppdraget ges olika mycket tid i
kommunerna. Det finns bra materiel att använda. Se bilagor.

Datum för vårens möten
8 februari 8.30-12.00 Lantmätaren, Skövde stadshus
29 mars 8.30-12.00 Arkitekten, Skövde stadshus
10 maj 8.30-12.00 Arkitekten, Skövde stadshus

Överlämning till ”värdkommunerna” för SKIS 2019
Enligt planering så är det Vara, Grästorp och Essunga som ska hålla i SKIS-mötena 2019.
Men eftersom det har varit nyrekrytering och även saknas representant från någon kommun
så föreslås att Götene och Skara istället är värdar för SKIS 2019. Anna Gustafsson (Götene)
stämmer av förslaget med Ulrika Törnberg (Skara).

