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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 17 april 2020, via Teams.  

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   Djeno Mahic, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

   Eva Gustavsson, Tibro 

   Tina Hededal, Essunga 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

Ej närvarande - 

  

Övriga deltagande 

Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund 

Patrik Ekman, bitr. elevhälsochef Lidköping 

Yvonne Härling, ekonom Lidköping 

Caroline Swarén, ekonom Karlsborg 

 

 

Utses att justera Ove Brodin, Lidköpings kommun 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 49 - 56 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  

 Ove Brodin 

 

§ 49 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet. 

 

 

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

Till att justera dagens protokoll väljs Ove Brodin. 

 
§ 51 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 52 Ny modell för gymnasieprislistan 
Kompletterande text har skickats ut inför dagens möte kring prislistans nya modell. 

Frågeställningarna var: 

1. Ställer skolcheferna sig bakom att använda denna modell? 
2. Ställer skolcheferna sig bakom det framräknade baspriset som i så fall blir 

utgångspunkten i kommande 3 år? 

 

Önskemål framförs om att effektiviseringen räknas fram utifrån alla 15 kommuners 

fullmäktigebeslut för berörd nämnds effektiviseringsgrad. Dessa 15 effektiviseringsbeslut 

används för att räkna fram ett snitt.  

Ekonomerna ska förtydliga modellen utifrån dagens diskussion och Hillevi skickar ut detta 

på måndag. Samtliga kommuners skolchefer ställer sig bakom modellen samt basprislista 

baserat på 2020 års budgeterade gymnasiekostnader. Ett uppdrag ges till ekonomnätverket 

att nätverket årligen begär in alla kommuners effektiviseringsgrad.  
 

Mötet beslutar: 

Att ställa sig bakom föreslagen ny modell för prislista för gymnasieutbildningarna i 

Skaraborg med förtydligande kring hur effektiviseringen räknas fram 

 

Att utgå från basprislistan baserad på 2020 års budgeterade gymnasiekostnader 

 

§ 53 Corona-relaterade frågor såsom studenten 

Det gemensamma pressmeddelandet kring ”sista natten med gänget” bidrog till att 

minimera frågor kring detta evenemang.  

Frågan om hur skolavslutningar och studenten kan hanteras i kristiden diskuterades. 

Önskemål om gemensam hållning för hela Skaraborg framfördes. På fredag den 24 april 

kommer ett pressmeddelande att skickas ut. Tillsammans går kommunerna ut med 

information om att det i Skaraborg inte genomförs en traditionell student/avslutning.  

Sedan är det upp till varje rektor enligt de riktlinjer som finns att besluta hur man gör. 

Katarina skriver ett pressmeddelande som hon skickar ut på måndag till skolcheferna och 

sedan skickas information till pressen den 24 april. 

 

Mail från Jan Malmgren: 
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Direktionen önskar att man diskuterar hur kommunerna samordnar sig kring 

hanteringen av luncher till gymnasieeleverna (insats utifrån Corona-krisen). Olika 

kommuner har valt olika lösningar. De flesta att eleverna får lösa det hemma. Andra har 

gett checkar som eleverna kan lösa in i lokala restauranger. Detta ger olikheter mellan 

kommuner, och orättvisor inom kommuner (t ex att inte alla bor så att de kan lösa in 

checkarna). Direktionen önskar en diskussion och ett gemensamt förhållningssätt, främst i 

skolchefsgruppen.  

 

Skolcheferna diskuterar detta och håller med om att det hade varit bra med en 

samordning/delad information för att stå mera enade i frågan. Flera aspekter 

problematiserades och kostnader för att distribuera ut matlådor är en sådan samt 

personalresurser för detta. Om eleverna ska hämta mat blir det logistiska problem samt risk 

för att eleverna blir många vid utlämnandet. Elevernas möjligheter att transportera sig till 

utlämningsställe uppmärksammas också. 

 

§ 54 SAMSA 

Patrik Ekman biträdande elevhälsochef i Lidköping gjorde en uppföljning från förra mötets 

punkt kring SAMSA och SIP. Remiss kring SIP har förlängts till september. Beslutet måste 

tas i skolchefnätverket i maj. Beskrivning och återgivning av Patriks dragning finns in 

presentationen som återfinns på Teams. 

 

§ 55 Övriga frågor  

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 56 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet och får själv av kollegorna en särskild eloge för att på ett 

föredömligt sätt hållit ihop diskussionen kring prislistan med framgångsrikt resultat.  

 

Nästa möte: 15 maj 

 

 

 

 

 


