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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredagen den 13 mars 2015, Residenset i Mariestad på 

Marieholm 

 

Beslutande  Ulf Karlsson, Lidköping 

Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pernilla Engqvist Widegren, Vara 

Tf Johan Lindell, Falköping 

Tf Margareta Holmberg, Götene 

Ulla Stina Millton, Skara 

Tf Börje Hallin, Tidaholm 

Yvonne Kjell, Gullspång 

 Eddie Jellinek, Tibro 

 Pernilla Bjerkesjö, Grästorp 

Katarina Lindberg, Mariestad 

Gustaf Olsson, Skövde 

 

Ej närvarande Essunga kommun 

 Karlsborgs kommun 

Töreboda kommun 

Hjo kommun 

 

Övriga deltagare Christel Martinsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

  

Utses att justera  Tf Johan Lindell, Falköping 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 24-36 

   Christel Martinsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _______________________  
     Tf Johan Lindell 

 
 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFE R  
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§ 24 Mötets öppnande 

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 25 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Johan Lindell. 

 

 

§ 26 Fastställande av dagordning  

Mötet beslutar att godkänna dagordningen.  

 

 

§ 27 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

§ 28 Återkoppling kring uppdraget att föreslå en 

gymnasiedimensionering. 

Mötet startar med en återkoppling och reflektion över den process som varit kring 

uppdraget att föreslå en gymnasiedimensionering. 

 

 

 

§ 29 Val av representanter till Högskolan i Skövdes programråd, 

avtalsgrupp för att revidera Mellansjöavtalet, 

förvaltningschefsrepresentant till nätverket SKAA, Skaraborgs 

kommuners aktivitetsansvariga samt ny ordförande i 

beredningskommittén för Gymnasiesärskolan. 

 

 

Mötet beslutar att  

Välja Elisabeth Jansson som förvaltningschefsrepresentant tillsammans med rektorerna  

Rektor Torbjörn Pettersson Mariestad, Rektor Magnus Carlsson Lidköping 

Rektor Peter Hjortmar Skövde till Högskolan i Skövdes programråd för 

yrkeslärarpriogrammet. 
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Mötet beslutar att 

Välja Grundskolechef Susanne Fransson, Mariestad, Camilla Brolin, Verksamhetschef, 

Lidköping, Förvaltningsekonom, Barbara Dalemo, Lidköping, Anna-Karin Hidemyr, 

Förvaltningsekonom, Tibro samt förvaltningschef Kaj Kaufedt till den grupp som ska 

revidera Mellansjöavtalet.  

 

Mötet beslutar att 

Mellansjövtalet ska revideras och presenteras för skol- och utbildningschefsgruppen på 

vårens sista möte den 27 maj.  

 

Mötet beslutar att 

Välja Katarina Lindberg som förvaltningschefsrepresentant till nätverket SKAA. 

 

Mötet beslutar att 

Välja Pernilla Bjerkesjö som ordförande i det som än så länge kallas 

beredningskommittén för Gymnasiesärskolan samt grund- och särvux. 

 

 

§ 30 Vårens sista möte 

 

Mötet beslutar att 

Flytta vårens sista möte till onsdag den 27 klockan 08.30-12.00. 

 

 

 

§ 31 Utveckling och Implementering av gemensamt 

Praktikanskaffningsverktyg 

Mötet för återigen en diskussion kring projektets förslag på driftsorganisation och 

finansiering efter projektets slut. För mer information se tidigare utskickat 

informationsunderlag 150313.   

 

Mötet beslutar att 

Skol- och utbildningscheferna ställer sig positiva till att teckna ett samverkansavtal med 

GR-utbildning gällande verktyget praktikplatsen.se. 

 

Mötet ställer sig också bakom de modeller till organisering och finansiering som 

projektet föreslår för år 2015 och 2016. 

 

Falköpings kommun önskar dock göra en reservation för hur den långsiktiga 

finansieringen av personalkostnader för driften ska säkerställas. 
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§ 32 Redovisa uppdraget Resursåtgång Utbildning Skaraborg till 

styrelsen den 8 maj.  

 

Mötet beslutar att 

Ge presidiet uppdraget att ta fram en beskrivning av resursåtgången kopplat till 

Utbildning Skaraborgs genomförande. Presidiet kommer att återkomma med ett förslag 

senast till nästa skol- och utbildningschefsmöte den 24 april. 

 

 

§ 33 Förbundets verksamhetsplan och Kunskapsutvecklingsområdets 

Årsplaner 2015 

Mötet delar upp sig i tre delar och fokuserar på en eller två årsplaner per grupp. 

Till de tre första målen inkommer små justeringar men till det fjärde målet som 

har fokus på Skaraborgs Genomförandeplaner uppstår flera frågor. 

Gruppen menar att Målen för våra åtgärder är alltför detaljerade och framför en 

stark önskan om att detta mål nummer 4 ska skrivas om. 

 

Mötet beslutar att 

Med små justeringar godkänna Årsplanerna 1, 2 och 3.  

 

Årsplan 4 ska skrivas om utifrån önskemålet om att målen ska vara mer övergripande 

och strategiska. 

 

Ny reviderad Årsplan 4 ska redovisas till skol- och utbildningschefsgruppen senast den 

24 april.  

 

 

§ 34 Skolledarkonferensen i Vara den 21 april 

Mötet går igenom upplägget av årets skolledarkonferens. 

Därefter arbetar respektive grupp med att förbereda sig inför konferensen samt med 

förslag på hur vi tillsammans ska arbeta vidare med Utbildning Skaraborg och det 

specifika målområdet. Några gemensamma frågor formuleras som kan användas i 

inledning eller i avslutande diskussioner till alla tre målområden.  

 

 

Mötet beslutar att 

Respektive arbetsgrupp har ett ansvar för att introducera och leda sitt specifika mål på 

konferensen. 
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Konferensen är dedikerad Utbildning Skaraborg och de föreläsare som är engagerade 

har fått i uppgift att inrikta sitt föredrag mot specifikt mål i Utbildning Skaraborg. 

 

 

§ 35 Övriga frågor  

 

Mötet beslutar att 

Välja Ulla-Stina Millton som förvaltningschefsrepresentant till nätverket 

Utvecklingsledare.  

 

 

Val av representanter för att skriva fram ett utredningsdirektiv för 

gymnasieutredningen. 

Under mötet låter kommuncheferna meddela att de valt Jan Fransson och 

Lisbeth Göthberg att ingå i gruppen som ska skriva fram ett utredningsdirektiv. 

På skol- och utbildningschefsmötet väljs Gustaf Olsson, Yvonne Kjell och Hillevi 

Larsson att också ingå i gruppen. 

 

Nya moduler till IST-verktyget Hypernet 

Till det tidigare beslutet att köpa in elevregisterverktyget Hypernet beslutar 

mötet att även ska köpa in modulerna Busskort, och KAA-ungdomarna med en 

engångskostnad  på 27 000 kronor respektive 57 000 kronor. 

Kostnaden fördelas ut på medlemskommunerna utefter antal 16 åringar precis 

som övriga kostnader för Skaraborgs gemensamma antagningskansli. 

 

 

 

 

 

§  36 Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


