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Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 2023 - 2026 

Skaraborgs Kommunalförbund har, baserat på sin förbundsordning, ett ansvar 

att samordna utveckling genom tillitsfull samverkan med kommunerna och andra 

aktörer. Samverkan kring genomförandet av denna strategi bygger på ömsesidig 

förståelse och respekt mellan olika aktörer med avseende på roller och mandat.  

Skaraborgs 15 kommuner har beslutat samverka i Utbildning Skaraborg. Detta 

regleras genom samverkansavtal som är bilagor till denna strategi. 

Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg innefattar samtliga skolformer och 

yrkeshögskola med kommunal huvudman. Även det kommunala 

aktivitetsansvaret omfattas.   

Huvudmannaskapet för skolan är reglerat i skolans nationella styrdokument. Det 

innebär att Skaraborgs 15 kommuner var och en bär ansvaret för kommunens 

utbildningsverksamhet. Utbildning Skaraborg stödjer och främjar utveckling av 

kommunernas arbete. Samverkan ger möjlighet till erfarenhetsutbyte samt 

omvärldsspaning, kompetensförsörjning och kompetenshöjande insatser som den 

enskilda kommunen inte har möjlighet att utföra på egen hand.  

Utbildning Skaraborg samarbetar med högskolor och universitet. Det bidrar till 

att säkerställa den vetenskapliga grunden och fokus på praktiknära forskning 

som gynnar skolutvecklingen. Tillsammans kan Skaraborgs kommuner vara 

remissinstans och påverkar de förändringar som sker nationellt och regionalt. 

Arbetet syftar till att kommunala resurser används effektfullt, för hög kvalitet och 

uthållig ekonomi. 

I dokumentet används begreppen:  

Skola Samtliga skolformer och yrkeshögskola med kommunal huvudman 

Elev Barn, elev, unga inom kommunala aktivitetsansvaret, studerande 

 

Strategin utgår från nedanstående styrande dokument 

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götalandsregionen 2021-

2030, RUS2030 

• Delregional utvecklingsstrategi Skaraborg 2030, Delregional 

utvecklingsstrategi Skaraborg 2030 
  

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c8f8bbf6-2755-4cc4-babf-5cbae2da1b58/Regional%20utvecklingsstrategi%202030.pdf?a=false&guest=true
https://www.skaraborg.se/Politik-och-Styrning1/delregional-utvecklingsplan-2030/
https://www.skaraborg.se/Politik-och-Styrning1/delregional-utvecklingsplan-2030/


 

Utbildning Skaraborg – organiserad samverkan för utveckling 

Skaraborgs Kommunalförbund samordnar struktur och organisering kring 

Utbildning Skaraborg. I frågor där Kommunalförbundet är beslutande utgör 

direktionen den politiska beslutsnivån. En förstärkt samverkans- och 

förankringsstruktur skapas genom ett politiskt ordförandenätverk för barn- och 

utbildningsnämnderna/utskott.  

Samverkan är, utöver detta strategidokument, formaliserad genom följande 

avtal:  

• samverkansavtal kring gymnasieutbildningar i Skaraborg 

• samverkansavtal kring vuxenutbildningarna  

• samverkansavtal kring samhällsorienteringen 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer är det sammanhållande nätverket inom 

Utbildning Skaraborg. Nätverket är ett av de chefsnätverk som 

kommundirektörsnätverket har startat med syfte att verkställa beslutade 

strategier för områdets utveckling. Skolchefsnätverket arbetar på uppdrag av 

direktionen eller kommunchefsnätverket och har beslutade stadgar. I 

skolchefsnätverket ingår kommunernas högsta ansvariga tjänsteperson med 

ansvar för skola och utbildning. Skolchefsnätverket samordnas administrativt och 

strategiskt av utsedd tjänsteperson för området Kunskapsutveckling på 

Skaraborgs Kommunalförbund. 

Skolchefsnätverket driver bland annat erfarenhetsutbyten, omvärldsbevakning 

och strategisk utveckling inom utbildningsområdet för kommunernas skol- och 

utbildningsförvaltningar/-sektorer och samverkansparter. Nätverket främjar även 

samverkan mellan kommunernas skol- och utbildningsnämnder.  

Skolchefsnätverket ansvarar för och organiserar professionsnätverk utifrån 

behov. Professionsnätverken arbetar utifrån uppdragsbeskrivningar och 

rapporterar till skolchefsnätverket. Nätverken består av representanter från 

kommunerna och personal från Skaraborgs Kommunalförbund. 

Professionsnätverken är en framgångsfaktor för att fullfölja samverkan kring de 

prioriterade områdena.  

Strategin för åren 2023–2026 prioriterar två utvecklingsområden: Fullföljd 

utbildning och Kompetensförsörjning. Utöver dessa är Utbildning Skaraborg 

verksamma och samverkar i ett stort antal frågor inom utbildningsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prioriterat område 1 

Fullföljd utbildning  

Att fler elever fullföljer sin utbildning med godkända resultat skapar långsiktiga 

vinster för individen och samhället. Tidiga, samordnade insatser ger elever goda 

förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet och betyder mycket för 

deras välmående. Långsiktigt påverkar det individens möjlighet till försörjning 

och hälsa liksom samhällets utveckling och konkurrenskraft. 

Skaraborgssamverkan ska bidra till att stärka elevers förutsättningar för en bra 

start i livet, med utbildning för god hälsa och framtidstro. För att nå framgång 

krävs samverkan med andra aktörer, såväl offentliga som 

näringsliv/arbetsmarknad och civilsamhället.   

Skaraborgs förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Utbildning Skaraborg 

främjar utveckling genom erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och gemensam 

kompetensutveckling. Det främjande och förebyggande arbetet sker genom hela 

utbildningssystemet med målet att alla fullföljer sin utbildning.  

I grundskolans senare åldrar är samverkan kring övergångar och vägledning en 

framgångsfaktor. Skaraborgs skolor har ett ansvar för att ge eleverna goda 

förutsättningar till bra övergångar.  

Utbildning Skaraborg ska arbeta för att förbättra möjligheterna för obehöriga 

elever att, utifrån sina egna förutsättningar, få en utbildning eller annan insats 

som gör inträde på arbetsmarknaden möjlig. Elever som inte är behöriga till 

nationella program ska få möjlighet till ett allsidigt utbud. Utbildning Skaraborgs 

uppdrag är att dimensionera och bredda utbudet av platser inom Programinriktat 

val och Yrkesintroduktion på introduktionsprogrammen samt arbeta för att göra 

dessa sökbara i hela samverkansområdet. Detta ökar likvärdigheten och 

förbättrar genomströmningen på introduktionsprogrammen. Uppdraget är också 

att bredda utbudet av yrkespaket vilka kan anordnas inom såväl gymnasieskolan 

som inom vuxenutbildningen.  

 

 

  



 

Prioriterat område 2 

Kompetensförsörjning för en arbetsmarknadsregion där utbud och efterfrågan är 

i balans 

En tid av intensifierad utvecklingstakt och omställning kräver anpassning av 

utbildningssystemet för att möta efterfrågan på kompetens. Det bidrar till 

konkurrenskraft och utveckling av företag, organisationer och av Skaraborg som 

område. Arbetsmarknaden behöver kompetens med såväl bredd som spets. 

Samverkansstrukturen inom utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett 

effektivt sätt möta förändrade behov, både vad gäller innehåll och kapacitet. 

Fullföljda studier på alla nivåer är en grundförutsättning för god 

kompetensförsörjning. Att fler fullföljer sin gymnasieutbildning möjliggör fler 

övergångar till högre studier. Höjd utbildningsnivå ger även arbetsmarknaden 

tillgång till arbetskraft med relevant kompetens.  

Utbildningsanordnare i Skaraborg ska tillsammans erbjuda ett allsidigt utbud av 

gymnasieprogram/inriktningar, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. 

Ett attraktivt utbud som möter arbetsmarknadens behov kräver planering och 

dimensionering av utbildningsutbudet. En grundförutsättning är stärkt kunskap 

om och ett ömsesidigt ansvar för det delregionala utbudet av utbildning på 

samtliga nivåer och i alla skolformer. Inom samverkan tas en kort- och långsiktig 

behovsanalys fram i Skaraborg som komplement till Skolverkets regionala 

planeringsunderlag. En välfungerande samverkan mellan skola och arbetsliv 

bidrar till alla ungas möjlighet att finna sin plats i ett framtida arbetsliv.  

Utformning och dimensionering av Skaraborgs kommunala utbildningar på 

gymnasial nivå, inom vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar ska ske i 

samverkan med arbetsmarknaden och utifrån dess behov. Kompetensforum, 

Kompetensnavet, branschråd, college och nätverk är exempel på detta. 

Samordning och samverkan mellan gymnasium och vuxenbildning behöver 

utvecklas och stärkas.  

• Skaraborgs gymnasieutbildningar kräver en mer samordnad styrning 

kring utbud och dimensionering för att nå ett brett gymnasieutbud 

och effektfull organisation. Skaraborgs gymnasieutbildningar 

behöver utveckla samverkansformer, mötesplatser och aktiviteter 

ihop med branscherna. Samverkan med fristående skolor och andra 

aktörer är viktig då de ingår i det breda utbildningsutbud som 

erbjuds eleverna.  

• Skaraborgs vuxenutbildningars uppdrag är att vidareutveckla en 

sammanhållen vuxenutbildning utifrån arbetsmarknadens behov och 

individens anställningsbarhet. Hela arbetskraften ska tas tillvara 

genom validering och möjligheter till kompetensomställning. 

• Skaraborgs yrkeshögskoleutbildningar ska stärka samverkan för att 

möta arbetsmarknadens behov. I dialog med andra 



 

utbildningsformer sker planering och dimensionering av 

yrkesutbildningar på olika nivåer. Skaraborgs Kommunalförbund 

behöver stärka dialogen med Myndigheten för Yrkeshögskolan i 

syfte att bredda utbildningsutbudet. 

Samverkan med högskolor/universitet och kompletterande aktörer bidrar till 

effektfulla övergångar till högre studier och kompletterande utbildningar, 

exempelvis folkhögskola och naturbruksutbildningar.  

Digital kompetens är en självklarhet för flertalet yrken. Utbildningssystemet har 

tillsammans med arbetsmarknaden ett gemensamt ansvar för individens 

grundläggande och yrkesspecifika kunskaper. Rätt nyttjad bidrar digital teknik till 

tillgängliga lärmiljöer och mer jämlika förutsättningar till utbildning. I syfte att 

bredda utbildningsmöjligheterna i hela området verkar Utbildning Skaraborg för 

fler och mer utvecklade möjligheter till utbildning med hjälp av digital teknik.  

I Skaraborg är tillgången till ändamålsenliga kommunikationer viktig för att ge 

individen möjlighet till utbildning och arbete.  

 

 

 
 


