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

E-post utbildning@skaraborg.se • Webb www.utbildningskaraborg.se 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 14 december, Portalen, Gothia Science Park, lokal 

Panorama, Skövde 

kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Ove Brodin, Lidköping 

  Anneli Ahlm, Tidaholm 

 Katarina Levenby, Hjo 

 Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

 Marita Friborg, Töreboda            

 Maria Appelgren, Mariestad 

  Sandra Lindgren, Falköping 

 Jonny Palmkvist, Skara 

  Karina Bronell, Falköping      

 Leif Lagergren, Götene 

 Dzenan Mahic Vara 

  Eva Dahl, Grästorp 

   

Ej närvarande Essunga kommun, Tibro kommun, Gullspångs kommun. 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Susanne Sandgren, Skaraborgs kommunalförbund 

 

Utses att justera Sandra Lidberg 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 117 – 134 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Gunilla Kindberg 

 

Justerande  _________________________  

 Sandra Lidberg 

 

§ 117 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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§ 118 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Sandra Lidberg. 

 

§ 119 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 120 Friska barn i Skaraborg – ökad måluppfyllelse genom fysisk aktivitet och 

goda kostvanor 

Susanne Sandgren visade filmer och berättande inspirerande om ämnet. Därefter hade 

gruppen gruppdiskussioner och delgav varandra goda exempel.  

Susanne beskriver samarbete kring ökad fysisk aktivitet med en mängd aktörer på 

regional och nationell nivå.  

Som en julklapp till skolchefsgruppen erbjöd Susanne att några kan följa med Seinäjoki, 

orten i Finland, som inspirerat till arbetet med friska barn i Skaraborg. Två-tre personer 

i gruppen eller i våra verksamheter som kan få följa med till 2019 års internationella 

konferens i Seinäjoki (11-14 mars). Presentation bifogas och i presentationen finns 

Susannes ”manus”. 

 

§ 121 Gymnasiefrågor 

 

- IMV – programinriktat val 

Frida redogjorde för de nya bestämmelser som träder i kraft den 1 juli 2019 kring IMV. 

Skolchefsgruppen ger ett uppdrag till gymnasienätverket att se över 

gymnasieorganisationen utifrån att erbjuda IMV-platser. Målet är att erbjuda ett brett 

och allsidigt utbud av gymnasieprogram till elever behöriga till IMV-platser. Denna 

organisation behöver vara på plats till omvalsperiodens start, den 15 april.  

Ove och Jonny tar frågan tillbaka till gymnasienätverket och delger nätverket uppdraget. 

Frida deltar också på nästa nätverksmöte. Återkoppling till skolchefsgruppen den 8/2. 

Presentation bifogas. 

 

- Asylsökandes rätt till gymnasieplats – beslutsdatum 

Senaste beslutsdatum för inrapportering till antagningskansliet kring asylsökandes rätt 

till gymnasieplats blir 1 maj 2019. Dock vill antagningskansliet gärna ha information om 

fattade beslut så tidigt som möjligt.  

Några övriga frågor anmäldes vid mötets start som härrörde till detta område.  

Fråga från Marita om gymnasielagen. Skolcheferna diskuterar det stora ansvar som 

läggs på medarbetarna att fatta beslut om huruvida de nyanlända uppnått resultat på 

gymnasial nivå i sina studier. Vid lägre resultat avvisas de från landet.  

Jonny frågade om de som är under 20 år och inte faller inom ramen för vuxenutbildning. 

Kan de komma i åtnjutande av vuxenutbildningsplatser. Även detta är en knivig fråga, 
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men skolcheferna menar att svaret är nej. Särskilda skäl kan förekomma men det är 

upp till kommunen.   

 

- Inackorderingstillägg - beslut 

6 kommuner på västra sidan (V6), har upphandlat en plattform för e-tjänster och säger 

nej till den e-tjänst som kommunalförbundet upphandlat och som skulle användas för 

inackorderingstillägget. Beloppen och kilometertalet är alla överens om. 

Förutsättningarna för övriga att ha en e-tjänst tillsammans är små, då det förväntades 

att alla skulle samverka kring detta.  

 

Mötet beslutar 

Att beloppen och kilometeravståden fastställs enligt förslaget 

Att beloppen och kilometeravståden träder i kraft den 1 januari 2019 

Att det inte blir någon gemensam e-tjänst 

 

§122 Kostnader kommunalförbundet 2018 

Redovisning av kostnaderna till kommunalförbundet. Presentation bifogas. 

 

§ 123 Organisationsförändring på kommunalförbundet 

Redogörelse för omorganisation på kommunalförbundet, med förslag på att ta bort 

beredningarna samt kommunalförbundets fullmäktige.  

 

§ 124 Årsplanerna 2019 

Årsplanerna för fokusområdet Kunskapsutveckling finns på samverkansytan. Beslut tas 

den 8 februari.  

 

§125 Mediapoolen  

Kommunernas avtal med Mediapoolen utgår 20181231. Avtalet med Mediapoolen 

förlängs automatisk med två år i och med att kommunerna inte har sagt upp det. 

Avtalet har 9 månader uppsägningstid. 

Mediapoolen och Skövde kommunernas upphandlingsenhet har inlett en dialog. Vad det 

kan leda till får vi återkomma till.  

 

§ 126 Mötestider 2019 

Skolcheferna möte i juni fastställdes till den 12 juni. Alltså en ändring utifrån förslaget.  

 

§ 127 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen 

Blir i Töreboda 28 februari 

Övernattning på Norrkvarn för skolcheferna 

Inbjudan kommer gå ut snart, via skolchefer. Frida kopplas på för att färdigställa 

inbjudan. 
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Skolledarkonferensen 

Save the date kommer snart skickas ut. 

 

§ 128 Uppdrag från kommunchefsgruppen  

Under förmiddagen gavs ett uppdrag kring planering och dimensionering av 

gymnasieorganisationen i Skaraborg från kommuncheferna. Se informationsunderlaget.  

Dessutom är Skaraborg utvalt att ingå i regeringens utredning Utredningen om 

planering och dimensionering av vuxenutbildning och gymnasieskola (2018:01) 

Genom olika statistiska analyser har ett antal kommuner/fristående huvudmän 

föreslagits ingå i studien. 

Följande har blivit utvalda i Skaraborg: 

Skövde, Lidköping, Hjo samt Vara för kommunala huvudmän för gymnasieskola och 

vuxenutbildning. För fristående huvudmän (gymnasieskola) NTI Gymnasiet i Sverige AB 

(i Skövde) samt Skaraborgs kommunalförbund. 

 

§ 129 Remissvar komvuxutredningen 

Remissvaret är klart och inskickat till Hillevi, som skickat det till regeringskansliet. 

 

§ 130 Basgrupper – Måldokumentet på remiss  

De kommentarer man hade ska skickas in till Hillevi. 

Reviderat måldokument skrivs klart och beslut tas på nästa Skol- och 

utbildningschefsmöte. 

Synpunkter Mål 3: 

LIKA för förskolan används inte av alla. Detta kan vi då inte använda. Har heller inte en 

gynnsam effekt på skolutveckling 

LIKA för skolan används inte av alla. Detta kan vi då inte använda. Har heller inte en 

gynnsam effekt på skolutveckling 

 

§ 131 Rapportering 

- från Vårdsamverkan Barn och unga (Katarina) 

Inget att rapportera 

- från Kompetensforum (Johan) 

Inget att rapportera 

- från projekten Vägledning för livet och En skola för alla (Jonny) 

VÄL på väg att avslutas (inriktning på att stärka upp nätverk mellan SYV) Man ska 

försöka ta fram handlingsplaner för SYV gemensamt. Bra implementeringsplaner. 

Mycket diskussion kring om SYV är ansvarig/drivande med frågan skola-arbetsliv.   

Skola för alla – Massa olika satsningar. 400 elever ska in i projektet i de tre 

kommunalförbunden (170 elever i Skaraborg). De som jobbar med projektet är trygga 

med att resultatindikatorn kommer att nås på totalen. Några når fler elever och några 

når färre.  

Diskussion om att det är för många projekt i Skaraborg.  
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Skolcheferna vill att projektet ”Skola för alla” är med på agendan igen början av nästa 

år. 

   

§ 132 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

 

• Nätverket Förskolan (Kajsa) 

Inget protokoll, vem ska ersätta Kajsa. Förslag att Djeno ska ersätta som ordförande. 

29 januari är nästa möte. Frida eller Hillevi ska återkoppla till Djeno vad som ingår i 

uppdraget. 

 

• Nätverket Grundskolan (Marita) 

Har ställt in de senaste gångerna. 

• Nätverket Gymnasiet (Ove, Jonny) 

De planerar en gemensam kompetensutvecklingsdag. 

• Nätverket Särskolan (Karina) 

Förra mötet ställdes in. 

• Nätverket Vux (Sandra) 

Utökade SO är färdigt vecka 1 2019, behöver lyftas i SUC framöver. 

• Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Ingen rapportering 

• Nätverket KAA (Maria Appelgren) 

Koda elever i systemet. De ska skiva en manual hur de vill göra i Skaraborg. Moa 

kommer ha tid i En skola för alla i vår. Drottning Blanka, har invändningar på blanketten 

pga. integritet och de lämnar inte ut information. Blanketten är nu skickad till jurist på 

Skövde kommun. 

• Nätverket SIKT (Pähr) 

Ingen rapportering 

• Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Eva)   

Ingen rapportering                                                                        

• Nätverket SYV (Anneli)  

Prata mycket om skola – arbetsliv. Diskussion om jobbcirkus 

• Nätverket IM (Maria Andersson) 

Ingen rapportering 

 

§ 133 Övriga frågor 

Förslag om att ta fram en årssnurra för vad som förväntas kring rapportering från 

nätverken.  

 

Kajsa deltar inte i skolchefsgruppen från och med mars månad. Kajsa ska bli 

kommunchef i Karlsborg! Uppdraget är först ett halvår och under detta halvår kommer 

Karin Gustafsson att delta i skolchefsgruppen. Karin börjar den 11 februari.  
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Maria Appelgren tar upp frågan om verksamhetschefernas grupp – ska de ses eller inte? 

Som det är nu så ställs möten in. Vi bordlägger detta till nästa gång, alternativt tas det 

upp i presidiet.  

 

Diskussion om titel ”skolchef” enligt nya skollagen. 

Flera kommuner har tagit beslut i nämnderna att de är utsedda till skolchefer. 

De som har tagit upp det i nämnden delar med sig av sina TU så att de som än inte 

hunnit ta upp det kan ha det som underlag. 

 

Tilldelning vid upphandling VUX. -Anders Lidholm  

Man tror att det blir en kvalitetshöjning och en likvärdighet i Skaraborg. 

Jensen Education School vann anbudet på upphandlingen som har varit ute för 

Utbildningsområde 1 och 3. 

De som är med i rektorsgruppen för VUX tycket inte avtalet gör att kostnaden höjs.  

Jensen ”kliver på” när respektive kommun har ett avtal som löper ut. 

Avtalet är på 4 år men kan avslutas efter 2 år från båda parter. 

Beslut OK från skolchefsgruppen och Skövde kommuns upphandlingsenhet meddelar 

företaget på måndag (17/12). 

   

§ 134 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet.  

 

Nästa möte: 

8 februari 

 


