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Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a •  

E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 11 november, Gothia Science Park, Skövde. Lokal 

Vänern och Vättern 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Mariestad 

Gustaf Olsson, Skövde 

Ulf Karlsson, Lidköping 

Katarina Levenby, Hjo 

 Sandra Lindgren, Falköping 

 Karina Bronell, Falköping 

 Marita Friborg, Töreboda 

 Yvonne Kjell, Vara 

 Lisa Ekberg, Grästorp 

  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pärh Nyström, Tibro 

tf Anette Almqvist, Skara 

   Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

   Leif Lagergren, Götene 

   Bosse Svensson, Essunga             

 

Ej närvarande  Tidaholms kommun, Gullspångs kommun.  

  

Övriga deltagare 

 Hillevi Larsson, utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund 

 Maria Nilsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Lars-Gunnar Rask, Lidköpings kommun 

 Fredrik Edholm, Skövde kommun 

 Jessica Ek, Skaraborgs Kommunalförbund 

  

 

Utses att justera  Katarina Lindberg, Mariestad 

 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 93 - 104 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFE R  
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Justerande  _______________________  
    Katarina Lindberg

 

 

 

§ 93 Mötets öppnande 

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 94 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Katarina Lindberg, Mariestad. 

 

§ 95 Förra mötets protokoll 

Ett nytt protokoll är utskickat med en liten ändring. Kostnaden per invånare i avtalet 

med Mediapoolen är 17, 50 kr och inget annat. Protokollet läggs till handlingarna. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

§ 96 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

Nätverket Förskolan (Bosse)  

Nätverket Förskolan har fått problem med närvaro och därmed engagemanget. Den 5 

december är nästa möte och då i Falköping och då diskuteras hur nätverket kan vända 

negativ trend.    

Nätverket Grundskolan (Marita) 

Möte måndag den 14/11, ingen ny info. 

Nätverket Gymnasiet (Yvonne) 

Nästa möte 9 dec. Nätverket för gymnasiet har identifierat problem med det upplägg 

som är för länsstudiedagen. I planeringen för 2017 ligger länsstudiedagen i vecka 44.  

Mötet resonerar om detta och förslaget är att bara genomföra studiedagen vartannat år 

samt att gymnasienätverket arbetar fram ett koncept på lång sikt. Den planerade 

studiedagen i vecka 44 förslås inte genomföras. 

Nätverket Särskolan (Karina) 

Nätverksträff inplanerad nästa vecka. 

Nätverket Vux (Sandra) 

Påminnelse om att nämnderna behöver anta vuxavtalet på nästa möte och inkomma 

med protokollsutdrag till Hillevi.  

SO-avtalet (Samverkansavtal Samhällsorientering Skaraborg) ska vara reviderat i slutet 

av maj. En arbetsgrupp har börjat se över avtalet.  

Nätverket efterfrågar information om vilka branschråd som vuxrektorerna sitter i. 

Frågan ställs till Kompetensforum och Rogher ombeds återkoppla i december till 

skolcheferna. 
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50 % av de statliga medlen för yrkesvux fördelas genom Yrkesbyrån enligt avtal. 

Bristyrken identifieras.  

InVäst – utbildning för SFI-lärare. Återrapportering önskas från kommunalförbundet 

nästa möte.  

Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Elevhälsonätverket sågs i Vara 28/10. Vid varje möte i nätverket presenterar 

sammankallande kommun ett tema i form av kollegialt lärande. Vara kommun valde 

tidiga insatser i förskolan.  

Skolchefsmötet diskuterar PMO och den upphandling som VGR kommer att göra. 

Kommunerna har fått en fråga om att vara med i upphandlingen utan att för den skull 

förbinda sig till något mer än att avstå från egen upphandling under detta år. De flesta 

kommuner verkar positiva och en rekommendation ges att skriva på. Mötet uppmanar 

skolcheferna att ta reda på i kommunerna var detta ligger.  

Nätverket KAA (Katarina Lindberg) 

Nätverkets arbete aktualiseras genom pågående ansökningar till ESF. En andra träff för 

att processa nätverkets arbete med finansiering från VGR, har genomförts på Flämslätts 

kursgård. Bland annat medverkade en företrädare för PlugIn på Göteborgsregionen.  

Karlsborg tog upp frågan om hur vi kan hjälpas åt bättre med att signalera och 

diskutera kring elever som planeras att gå ett fjärde år. Synpunkter framförs om att det 

exempelvis kan fattas några enstaka kurser och att det i sådana fall inte kan motiveras 

med ett fjärde år. Frågan hänskjuts till gymnasienätverket.  

Mariestad berättar om sitt arbete med denna diskussion med friskolor. Kommunerna 

behöver bli bättre på att följa upp elevernas resultat. Överlämningar till gymnasiet kan 

vara ett verktyg. Många kommuner har börjat ha kontakt med KAA i slutet av åk 9.  

Nätverket SIKT (Pähr) 

God närvaro på nätverksmötet, men 5 kommuner deltog inte. Avtalet med Mediapoolen 

diskuterades och Ulf framförde önskemål om att få veta om någon kommun inte skriver 

på avtalet. Uppmaning att ta reda på var det landat i kommunen. 

Efter LIKA – systemkarta görs för att kunna hitta samverkansytor.  

LIKA för förskolan genomförs före april 2017. 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa J) 

SKIS träffas ofta, de har mycket jobb med uppdraget från skolcheferna. 18/11 är nästa 

möte och de hoppas bli klara med kvalitetsuppföljningen då. Vid nästa möte med 

skolchefsgruppen medverkar nätverket. Skolchefsgruppen önskar även en skriftlig 

rapport. 

 

Nätverket SYV (Lisa E) 

Inget nytt. 

 

Skolcheferna diskuterade det eventuella behovet av ett nätverk för IM. IM-frågor 

föreslås diskuteras på ett gemensamt möte per termin för nätverken för grundskolan, 
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gymnasiet och KAA. IM-frågor diskuteras under del av mötet, sedan kan man dela på 

sig.  

 

Praktikverktyget 

Lisa Ekberg rapporterar från möte med kommunalförbundet och huvudadministratören.  

Ingen av de planerade utbildningsdagarna genomförs. Lisa rapporterar in till Frida 

Jolsgård. Det kommer att dröja till januari, innan en del namn på 

kommunrepresentanter kommer in. Vi avvaktar tills ny personal är på plats.  

 

Mötet beslutar att 

Länsstudiedagen genomförs vartannat år  

Gymnasienätverket arbetar fram ett koncept för genomförandet 

Länsstudiedagen i vecka 44 2017 inte genomförs 

 

IM-frågor diskuteras på ett gemensamt möte per termin för nätverken för grundskolan, 

gymnasiet och KAA 

 

Ansvariga skolchefer lägger in möten i kalender som finns på hemsidan 

 

Några förändringar på ansvariga för nätverk gjordes. SIKT (digitaliseringsansvarig) – 

Pähr, Gymnasienätverket – Yvonne, SKIS – Lisa Jansson. 

 

§ 97 Digitalisera Skaraborg 

Lars-Gunnar Rask, Lidköpings kommun, Fredrik Edholm, Skövde kommun och Maria 

Nilsson, Skaraborgs kommunalförbund presenterade detta uppdrag från 

kommuncheferna. 

 
Frågor som diskuterades under denna punkt var bland annat vilket som är det största 

hindret för digitalisering inom respektive utbildningsverksamhet. Svaren var exempelvis 

källkritik, ledarskap, kompetens och kostnader. Arbetsgruppen Digitalisera Skaraborg 

vill träffa skolchefsnätverket ytterligare en gång för att få fart i arbetet med 

skolområdet. 

Presentation bifogas. 

 

§ 98 Vårdsamverkan  

Jessica Ek, Utvecklingsledare Barn och Unga på kommunalförbundet, medverkade med 

information om Vårdsamverkan Skaraborg. Fokusområdena Kunskapsutveckling och 

Välfärd har som gemensamt område i VG2020, Genomförandeplan för Skaraborg 

Fullföljda studier. Därutöver har chefsgrupperna elevhälsofrågor som gemensamt.  
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Skolchefsgruppen behöver representeras i styrgruppen för Vårdsamverkan. Nu är 

förbundsdirektören ordförande, men ordförandeskapet byts vartannat år och växlas om 

med vårdsidan. Den skolchef som är ordförande i Barn och unga sitter med i 

styrgruppen. Vartannat år när skolan inte är ordförande sitter ändå denna representant 

med i styrgruppen. Det behövs ordförande från skolchefsgruppen men också ytterligare 

en representant från denna grupp.  

Handlingsplan psykisk hälsa behövs också en skolchef (förslagsvis samma som 

representerar i styrgruppen). Med denna plats följer också representation på länsnivå, 

men här har Skaraborg inte kunnat vara med hittills. 

En arbetsgrupp behöver skapas: specialistsjukvård, BHV, UNE, Elevhälsan, 

rektorer/elevhälsochefer. Problem med engagemang och problem med att skolan inte 

har genomfört de utredningar som behöver göras. Skolan skickar vidare till 

specialistsjukvården (BUP) och där får de börja från början. Detta förfarande gör att det 

nu är 4 års kö till BUP.  Med frågan om arbetsgrupp vänder sig Jessica till 

elevhälsonätverket och grundskolenätverket.   

Tony bjuds in till nästa möte för att ge sin syn på problemet. Frågan bordläggs idag. Ny 

diskussion vid nästa möte och då tas även fram namn.  

 

Det behövs sammanfattningsvis två skolchefer till Vårdsamverkan och representanter 

från elevhälsonätverket och grundskolenätverket till arbetsgruppen.                                                                                                      

 

§ 99 Prislistan  
Mötet diskuterar prislistans vara eller inte vara utifrån den juridiska aspekten. Gustaf 

ger Skövdes skoljurist uppdraget kring det juridiskt riktiga i prislistans konstruktion. 

Diskussionen får inte äventyra samverkansavtalet. Svar inhämtas till nästa möte.   

 

§ 100 Planering 2017 
I december kommer Hillevi att stelopereras i ländryggen. Sjukskrivning är planerad från 

december till slutet av mars. Arbetsuppgifter fördelas på några olika personer, detta är 

inte helt klart ännu. Frida Jolsgård hjälper till med skol- och utbildningschefsgruppens 

möten.                                                    

Ekonomigruppen behöver ersättare för Ulla-Stina. Leif Lagergren föreslås bli Gustafs 

medhjälpare i ekonomigruppen. 

Avstämning i februari efter sök till gymnasiet görs genom att statistik läggs ut på 

hemsidan dock ingen konferens eller analys. 

Presidiet tar beslut om revidering av Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i 

Skaraborg nästa gång. Förslag till ny text finns.                   

Tema för Skol- och utbildningskonferens, Skolledarkonferensen samt för studieresan på 

hösten 2017 har temat Digitalisering. 
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Mötet beslutar att 

Utse Leif Lagergren till representant i ekonomigruppen tillsammans med Gustaf 

Att inte genomföra avstämningskonferens, men att lägga ut statistik efter elevernas sök 

till gymnasiet på hemsidan     

Skolchefsgruppens konferenser och studieresa under 2017 har temat Digitalisering 

Mötestider 2017 fastslås till: 

27 januari 

16-17 mars 

28 april  

2 juni 

 

8 september  

19-20 oktober  

24 november  

15 december 

 

§ 101 Årsplaner 
Årsplanerna för fokusområdet Kunskapsutveckling ska revideras. Revideringen skjuts 

fram till efter årsskiftet på grund av tidsbrist.  

 

§ 102 Informationsunderlaget   
FIL-avstämningskonferens 22 nov + fortsättning av projektet  

Ansökan är på 391 114 kronor beviljades av tillväxtutskottet. Medlen avser 

projektledning, men även mera spridning av Helenes forskning och metoder. Ytterligare 

någon/några kommuner kan gå in i projektet. Samtidigt går Hälso- och 

sjukvårdsnämnden för VGR in och finansierar en heltid processledare för att arbeta 

främjande och förebyggande med fullföljda studier. Deras finansiering stärker vår 

ansökan genom att påvisa vårt samordnade arbete i Skaraborg.  Finansieringen sträcker 

sig över tre år.  

 

Möjligheternas värld i tre år 

Ansökan är på 738 300 kronor beviljades av tillväxtutskottet. Medlen innefattar 

projektledning, ljud och ljus samt visst tryckt/fotat material.  
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DigiExam   

Lisa Jansson föredrar ärendet om DigiExam, som är ett företag som tillhandahåller digitala 

prov. Flera kommuner i Skaraborg är med i DigiExam. Kostnaden per elev för de kommuner 

som har avtal är 99 kr. Används mest på NP, men lärarna har börjat använda det på många 

andra prov. Kommuner som testar är nöjda. Företaget kommer att kontakta Hillevi för 

återkoppling från mötet och frågan om vilka fördelar vi skulle få vid ett samordnat avtal 

skickas med. Länk till presentation från DigiExam: 

https://www.youtube.com/watch?v=iZTu4t6pFN8&feature=youtu.be 

 

§ 103 Övrigt 

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 104 Avslutning 

Mötet avslutas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZTu4t6pFN8&feature=youtu.be

