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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 21 september, Gothia Science Park, Skövde, lokal 

Vänern och Vättern, kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Sandra Lidberg, Falköping 

  Ove Brodin, Lidköping 

Maria Appelgren, Mariestad 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Gunilla Kindberg, Lidköping  

  Annelie Alm, Tidaholm           

  Eva Dahl, Grästorp 

  Pähr Nyström, Tibro 

  Jonny Palmkvist, Skara 

  Katarina Levenby, Hjo 

  Leif Lagergren, Götene 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Maria Andersson, Gullspång 

  Tina Ljungsberg, Essunga 

  Dzenan Mahic, Vara 

    

Ej närvarande Tibro kommun. 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund  

Catarina Carlehed, Skaraborgs Kommunalförbund 

Maria Wetterlid, Projektledare Vägledning för livet 

Moa Mannesson, delprojektledare Vägledning för livet 

och En skola för alla 

Alexandra Wollmar, integrationssamordnare Skaraborgs 

kommunalförbund 

Johan Strömberg, avdelningschef, Skövde kommun 

Susanne Sandgren, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Utses att justera Katarina Levenby 

 

 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 73 – 92 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

    Katarina Levenby 

 

§ 73 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 74 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Katarina Levenby. 

 

§ 75 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 76 Pågående projekt  

Maria Wetterlid, projektledare, berättar om Vägledning för livet som avslutas den 31 

mars 2019.  

Projektet är ett kompetenshöjande projekt för studie- och yrkesvägledare i de tre 

kommunalförbund som är delaktiga i satsningen. Utmaningen är att se vägledningen i 

kommunerna som hela skolan ansvar i enlighet med Skolverkets intention.  

 

Flera insatser görs i Skaraborg där ett exempel på att fokusera hela skolans ansvar är 

att vid ett tillfälle i höst genomföra möte gemensamt för grundskolenätverket och SYV-

nätverket. Den sedan ett år tillbaka framtagna och prövade handlingsplanen för studie- 

och yrkesvägledning i Tidaholms kommun, presenteras då för dessa båda nätverk.  

 

Moa Mannesson, delprojektledare i båda projekten, beskriver nuläget i En skola för alla 

som är mitt i genomförandefasen. Alla kommuner har skickat in en plan för hur de avser 

att arbeta med projektet och de tilldelade resurserna samt medfinansiera detsamma. I 

efterföljande diskussion uttrycker flera kommuner svårigheter med genomförandet, inte 

minst när det gäller den komplexa rapporteringen och administrationen kring projektet. 

Projektlednings stöd är uppskattat och kommunerna uppmanas att ta kontakt med Moa 

för hjälp med rapporteringen. Presentationen finns på samverkansytan. 

 

§ 77 Inackorderingstillägg  
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I informationsunderlaget finns ärendet beskrivet. Dagens möte kommer fram till att 

slutligt beslut om när vi kan starta med ett gemensamt arbete ska tas på mötet i 

oktober.  

Den nya informationen visar att det dessvärre innebär att beloppet sjunker för en del 

kommuner. Avsikten är att blankett och övrig information kring inackorderingstillägg ska 

finnas digitalt framöver och finnas tillgänglig som e-tjänst. Ekonomgruppen som består 

av ekonomerna i Skövde, Lidköping och Falköpings kommuner bildar arbetsgrupp i 

frågan. Medskick till arbetsgruppen är att eventuella tidigare skulder till kommunen kan 

drivas in här. I informationsunderlaget till nästa möte ska underlag för beslut finnas. 

Samtliga skolchefer ställer sig positiva till att ha ett gemensamt dokument, men det ser 

lite olika ut i kommunerna var detta beslut ska tas. I Lidköping, Skara, Mariestad och 

Grästorp fattas beslut på politisk nivå, medan det i Tidaholm, Hjo, Karlsborg, Falköping, 

Götene och Skövde är en tjänstepersonsfråga. Töreboda, Gullspång, Essunga och Vara 

behöver kolla detta ytterligare för att kunna ge besked. Eva Dahl föreslår att 

gemensamt dokument med nya belopp tas i drift inför nästa läsår. 

 

§ 78 Fjärrundervisning                                                                             B 

Avtalet med fjärrundervisning som kan säljas mellan kommuner var uppe till diskussion 

igen. Det krävs en del förtydliganden med vad som gäller vid studiehandledning 

respektive modersmål till exempel. Andra saker som kom fram var problematiken kring 

betygsättning om läraren inte är behörig. Lärare/rektor kommer att tillfrågas om 

kompletteringar av dokumentet. Avtalet får tas upp på studieresans kortare möte.  

 

§ 79 Rådslaget, roller och förväntningar på skolcheferna 

Hillevi berättade om upplägget kring Rådslaget den 12 oktober. Flera av skolcheferna 

samt några kommunchefer och några ur styrelsen har fått i uppdrag att förbereda inspel 

till dagen utifrån en särskild tilldelad fråga. Den röda tråden är skolkommissionens 

slutbetänkande, Skolverkets 10 råd för en bättre skola samt aktuell skolforskning.  

 

§ 80 Rapport från Vårdsamverkan Barn och unga (Katarina) 

Möte i Vårdsamverkan är i vecka 40. Då kommer Anna Sundström och berättar om Nära 

vård i MTG. Andra saker som nämns är att det satsas på föräldrautbildning och att BUP 

ser över möjligheten att använda skype.  

 

§ 81 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. Anteckningar från mötena skickas till 

utbildning@skaraborg.se. 

 

• Nätverket Förskolan (Kajsa)  

Senaste mötet diskuterade hur man tänker kring yrkesrollerna 

förskollärare/barnskötare, t ex om omsorgsdelen i rollerna. 
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Mötet hade även upp prioriteringarna i ekonomi kring digitalisering i förskolan? Man 

uppmärksammade att det inte pratas om förskolan i SIKT! 

Agenda 2030 – giftfri förskola var ett annat ämne.  

• Nätverket Grundskolan (Marita) 

Förra mötet ställdes in p g a att många avböjde. Måldokumentet skulle ha diskuterats 

liksom digitaliseringsplan och statsbidrag,  

• Nätverket Gymnasiet (Ove, Jonny) 

Senaste mötet var på Katedralskolan i Skara, Petra Björk, rektor där ledde mötet. 

Nätverksdag genomförs den 25/11 2019. 

IM är den stora frågan, nu har dock ett särskilt nätverk bildats för IM. Vid nästa möte 

läggs extra fokus på IM.   

Tidaholm har reviderat dataavtal, gruppen får del av detta nästa gång.  

Garanterad undervisningstid diskuterades, Skolinspektionen granskar detta nu. Det 

sköts väldigt dåligt i hela Sverige. Frågan om hur man definierar undervisning blir 

aktuell. Som ett led i denna diskussion finns att busstiderna inte räcker till, man skulle 

behöva utöka ramtiderna. 

• Nätverket Särskolan (Karina) 

Till detta nätverk kommer alla alltid! Nätverket ses alltid i Falköping. Behov finns av att 

följa upp elever i andra kommuner. Gemensamt dokument för rutiner för uppföljning tas 

fram på uppdrag av skolcheferna. Arbetsgrupp utses där även Helen Eriksson från 

Antagningskansliet bör vara med. Skolcheferna tipsar om att Mariestad har ett bra 

exempel på blankett för uppföljning samt att representant från Skövde kommun som 

övergripande följer upp Skövdes elever kanske borde ingå i gruppen.  

Annat som uppmärksammades var t ex att det saknas grupper för elever med andra 

funktionshinder t ex svår autism.  

Kompetensutveckling i oktober för särskolan, över hundra anmälda. 

• Nätverket Vux (Sandra) 

Vi gör inte åt med alla statsbidrag, det är helt omöjligt. Det totala antalet är 1800 

platser och till sommaren var endast 514 platser nyttjade.  

Skaraborgsbyråns styrgrupp har fått två rektorer utsedda: Thomas Roos i Falköping och 

André Essebro i Lidköping. 

Regiovux slutredovisas den 9/11.  

Skaraborgs kommunalförbund är remissinstans för komvuxutredningen. Även Falköpings 

och Mariestads kommuner är remissinstanser. Kommunerna svara för egen del, men 

kommunalförbundets remissvar tas fram av en arbetsgrupp bestående av: 

1 skolchef Ove Brodin, Lidköping 

2 rektorer Johan Lindell Tidaholm och Tomas Roos, Falköping   

2 studie- och yrkesvägledare Katrin Johansson, Mariestad och Maria Zell, 

Tibro  

2 pedagoger Patrik Svensson, Skövde, Miriam Nyberg Karlsborg 

• Nätverket Elevhälsan (Leif) 



  

SI DAN 5 AV 9  

Ett aktivt nätverk, men representation saknas från några mindre kommuner. Leif lyfter 

att de som inte är med missar viktig information. Senaste mötet pratade bl a om 

Framtidens vårdinformationsmiljö. 

• Nätverket KAA (Maria Appelgren) 

Nästa möte på onsdag. Förmiddagen ägnas åt En skola för alla. En annan angelägen 

punkt blir frågan om distansgymnasium. Skulle vi i Skaraborg själva kunna driva ett 

gymnasium på distans istället för via Hermods, där erfarenheterna säger att många 

hoppar av sin utbildning som ges av Hermods. 

• Nätverket SIKT (Pähr) 

Fr.o.m. nu kommer alla SIKT-möten att ha ett tema, och så här ser planeringen ut för 

innevarande verksamhetsår (aug 18 – juni 19): 

o 26 okt 18 – Tema programmering 

o 23 nov 18 – Tema Förväntan på lärare/LIKA 

o 14 dec 18 – Tema IT-pedagogiskt stöd 

o  1 feb 19 – Tema Robotisering / AR/VR 

o 1 mars 19 - Tema Teams/Google Classroom 

o 24 maj 19 Tema GDPR 

Observera att vid dessa temamöten kommer andra funktioner att bjudas in för att delta.  

Behovet att ersätta Maria Nilsson som regionens representant togs också upp, och 

frågan går vidare till Hillevi.  

• Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Eva)    

SKIS avvaktar nytt uppdrag. Det gamla uppdraget får gälla tills vidare.  

• Nätverket SYV (Anneli) 

Förberedelser för höstens stora nätverksmöte pågår.   

Praktikverktyget det rullar på. Film som fokuserar på samverkan skola-arbetsliv är på 

gång. Beslutet om obligatorisk PRAO har ökat intresset för verktyget ute i kommunerna. 

Flera kommuner med eller på väg in.  

Styrgruppen kommer att utökas med studie- och yrkesvägledare, näringsliv och 

representant från HR.  

• Nätverket IM (Maria) 

Detta nya nätverk har haft ett par möten och det är en aktiv grupp. 

Uppdragsbeskrivningen tas upp på nästa möte. Förra mötet inledde med en 

nulägesbeskrivning från deltagarna där en av deltagarna även kunde berätta från sin 

egen medverkan på skolverkskonferens. Mötet diskuterade även att SYV måste 

integreras på IM och att den individuella studieplanen måste arbetas med och bli mera 

känd.  

En gemensam drogpolicy vore önskvärt. Nätverken för KAA och IM vill ha   

det. Elevhälsan får uppdraget att ta fram detta, jurist behöver involveras.  

 

§ 82 Kompetensförsörjning 

Catarina Carlehed, kompetensförsörjningsstrateg, berättade om det övergripande arbete 

med kompetensförsörjning. Presentation finns på samverkansytan.  

En kort rapport från Kompetensforum delgavs. Johan Rahmberg ingår där och Hillevi var 

föredragande på senaste mötet.  
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Skolcheferna diskuterade möjligheten att starta ett Branschråd pedagogik. De 

branschråd som finns och som utgår från kommunalförbundet har inte offentlig sektor 

som fokus. Ett liknande branschråd för offentlig sektor, men riktat mot förskola har 

startats i Göteborgsregionen och detta kan vi snegla på, men göra vår egen variant. I 

Skaraborgs branschråd pedagogik skulle en bred sammansättning av personer finnas. 

Representation från yrkeshögskoleutbildning Lärarassistent (Campus Lidköping), 

Högskolan i Skövde (Högskolan i Borås), lärarfacken, någon kunnig inom digitalisering 

m fl. Sammanhållande för branschrådet skulle kunna vara Lotta Engelbrektsson, 

utvecklingsledare på kommunalförbundet.  

 

§ 83 Skolverkets kommunala referensgrupp  

Johan Strömberg sitter i en referensgrupp som tar in kunskap och information från 

kommunerna. Han föredrog detta hedersamma uppdrag som handlar om exempelvis hur 

kommunala nämnder ska jobba och optimeras. Skolcheferna får genom detta möjlighet 

att påverka och informeras om viktiga frågor. Presentationen finns på samverkansytan. 

 

§ 84 Revidering av Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor,  

förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem  

Detta avtal är i behov av revidering eftersom det finns ändringar i riktlinjer och 

förordningar kring exempelvis skyddad identitet. Grundsär behöver skrivas fram 

tydligare och fritidshem har blivit obligatoriskt. Föreslagen arbetsgrupp blir Camilla 

Brolin, Lidköping (sammankallande), Emma Hellman, skoljurist, Skövde, Barabara 

Dalemo, Lidköping (ekonomgruppen) och Annika Henrysson, Mariestad.  

 

§ 85 Plikttjänstgöring 

Försvarsmaktdagen för gymnasieskolan i Skövde genomfördes under förra läsåret och 

där informerades eleverna i åk 2 om den nya pliktlagen. Skövde är först i landet med 

detta. Denna dag erbjuds nu till övriga gymnasieorter. 

Informationen gäller åk 2 på gymnasiet och handlar om plikttjänstgöringen som är 

lagstyrd och där det finns straffsats för underlåtelse av att följa denna lag.  

Eleverna i åk 2 berörs av detta under nov-mars 2018/2019. Yrkesinformatörer kommer 

ut till skolorna efter dialog mellan schemaläggare och rekryteringskoordinator.  

Skolcheferna utser rektor som kontaktar Robin Krona, robin.krona@mil.se telefon 072-

17 13 166.  

Detta gäller alla elever och därmed även de som finns kvar i hemkommunens 

IM. Observera att informationen behöver genomföras även på orter utan eget 

gymnasium.  

 

§ 86 Avstämningskonferensen den 1 oktober 

Påminnelse om avstämningskonferensen den 1 oktober kl 16-17. Det finns möjlighet att 

delta via Skype, instruktioner finns i anmälan.  

 

mailto:robin.krona@mil.se
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§ 87 Basgrupper 

Tyvärr fick basgrupperna utgå denna gång p g a tidsbrist. 

 

§ 88 Samverkan social hållbarhet/ folkhälsa – ”Friska barn i Skaraborg”     

Susanne Sandgren pratade om sitt område som har flera fokusdelar: Sedan 2016 gör 

Skaraborgs kommunalförbund och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 

Skaraborgsenheten, avdelning Folkhälsa en gemensam kraftsamling kring ett antal 

områden. Stort fokus är på målgruppen barn och unga. Satsningarna syftar till att 

förstärka och/ eller komplettera övrigt pågående arbete. 

 

Fullföljda studier – genom trygghet och studiero: 

• Arbete pågår med att konstruera en digital, interaktiv Skaraborgskarta, som 

ska visa pågående arbete med Fullföljda studier i Skaraborgs kommuner. 

Kartan beräknas vara klar under 2018. 

• Den 5 december arrangeras en spridningskonferens. 5 december Fullföljda 

studier. Skolcheferna uppmanas att sprida inbjudan till personer som arbetar 

på strategisk nivå i respektive kommun. (tjänstepersoner och 

förtroendevalda). 

• 2019 kommer ytterligare en kommun ges möjlighet att vara med i 

satsningen. Vid intresse om deltagande, kontakta Susanne Sandgren. 

 

Friska barn i Skaraborg – främja fysisk aktivitet och goda kostvanor: 

• Stort intresse för de utbildningsdagar som arrangeras den 3 och 4 oktober, 

drygt 200 personer är anmälda.  

• VGR, avdelning Folkhälsa har påbörjat framtagandet av en regional strategi 

för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga. I början av 2019 arrangerar VGR, 

avdelning Folkhälsa ett forskarseminarium kring kopplingen fysisk aktivitet 

och fullföljda studier. Tips på skolledare med erfarenhet av att främja fysisk 

aktivitet, som kan medverka vid seminariet skickas till Susanne Sandgren.   

  

Psykisk hälsa barn och unga: 

• Arbetet sker i samarbete med MHV, BHV och psykologenheten och framöver 

ev. även med Familjecentralerna för att utveckla och ta fram teoretiska och 

praktiska verktyg utifrån begreppet resiliens (förmågan att stå emot och klara 

av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas).  

• Konferens i samarrangemang med Vårdsamverkan Skaraborg och 

Länsstyrelsen ”Fokus på föräldraskapsstöd” den 27 november,  27 november 

Föräldraskap i fokus. 

 

Temagrupp barn och unga 

En tvärsektoriell grupp har formerats, just nu med personer som arbetar 

strategiskt och delregionalt med folkhälsa, integration, välfärd, kultur- och 

fritid samt utbildning. Ramverk för gruppens arbete är barnkonventionen 

och ungdomspolitiken. I gruppen finns stor kunskap och kännedom om 

https://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/5-december-fullfoljda-studier/
https://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/5-december-fullfoljda-studier/
https://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/27-november/
https://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/27-november/
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pågående arbete inom respektive område. Den 20 november arrangeras en 

konferens tillsammans med Barnombudsmannen. 20 november, Att ta 

barnrättsarbetet vidare. En person från respektive funktionsnätverk ska 

bjudas in till konferensen av ansvarig skolchef.  

 

§ 89 Mottagandeutredningen  

Alexandra Wollmar, integrationssamordnare på kommunalförbundet, berättade om 

mottagandeutredningen, vilken kommer att påverka kommunerna i hög grad. 

Presentationen finns på samverkansytan. 

 

§ 90 Studieresa Skol- och utbildningschefsgruppen 2018 

Den årliga studieresan är färdigplanerad. Ytterligare information som behöver 

kommuniceras kommer via mail från Hillevi. 

 

§ 91 Övriga frågor 

✓ En angelägen fråga om samverkansavtalet för gymnasiet lyftes. 

Frågan gällde om förstahandsmottagnade ska gälla även åk 2. Skolcheferna var 

eniga om att detta gäller även åk 2, men att det vid nästa revidering ska skrivas 

in tydligt i avtalet. Till dess lever vi i denna andan och fattar beslut utifrån det. Vi 

behöver skrivas in i nästa revidering.  

 

✓ Kallelser läggs hädanefter både i outlook och på sharepoint!    

 

✓ Flera skolchefer lyfte utmaningen med digitaliseringen och den 

ekonomi som är kopplat till satsningarna. Diskussion om cromebox m.m.  SIKT-

nätverket får i uppdrag att utreda detta. Fokus ska vara samverkan.  

 

✓ Frågan om asylsökandes rätt till gymnasieutbildning lyftes. 

Hillevi och Frida har sedan tidigare ett uppdrag från beredningen att göra en 

beskriver problematiken och ger förslag till möjliga lösningar. Dokumentet ska 

bland annat innehålla bakgrund till frågan och beskrivning av två scenarier: 1. 

Ungdomarna får inte söka till gymnasiet, de ges då inte hopp om något som 

kanske inte kan verkställas. 2. Styrelsen rekommenderar kommunerna att låta 

eleverna söka.  

          I dokumentet ska det framgå dels att skolcheferna efterfrågar ett gemensamt  

          beslut i Skaraborgs kommuner och dels att det inte handlar om så många   

          individer, framöver kommer antalet att minska. Beredningen delges detta 

          underlag den 28 september, därefter får skolchefsgruppen del av det.  

 

§ 92 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet.  

 

https://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/barn/
https://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/barn/
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Nästa möte: 

18 oktober  


