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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 18 september, 2020, via Teams.  

 

Beslutande Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   tf André Essebro, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

   Eva Gustavsson, Tibro 

   Tina Hededal, Essunga 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Sandra Lidberg, Falköping 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

 

Ej närvarande - 

  

Övriga deltagande 

                                            Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

                                            Johan Strömberg, avdelningschef Skövde kommun 

Utses att justera  Awaz Karim, Gullspångs kommun 

 

 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 100 - 115 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  

   Awaz Karim 

 

§ 100 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet. Punkterna fördes inte i den ordning som anges nedan.  

 

 

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

Till att justera dagens protokoll väljs Awaz Karim. 

 
§ 85 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 101 Återkoppling efter direktionsmöte 

Fredag 11 september gick återigen prislistan upp på direktionens möte. Leif Lagergren, 

Maria Appelgren och Hillevi Larsson föredrog ärendet och svarade på frågor. Förutom att 

anta ny modell för prislistan i Skaraborg togs även beslut om att starta två arbetsgrupper: 

 

Direktionen beslutade  

 

Att Riksprislistan från föregående år gäller som baspris och att ett fast index läggs på 

under tre år. Indexhöjningen tas fram genom att ta ett snitt av KPI och PKV från 

föregående 4 år (2017-2020). För budgetår 2021 används 2020 års riksprislista. 

 

Att en grupp skapas som arbetar med planering och dimensionering av gymnasieskolan i 

Skaraborg utifrån arbetsmarknadens behov. 

 
Att återkomma till direktionen och redovisa handling framåt kring tilläggsuppdraget ”att 

arbeta för att stärka möjligheterna för obehöriga elever och arbeta för att öka 

genomströmningen på introduktionsprogrammen”. 

Skolchefsgruppen fastställer vid nästa möte vilka personer som ska ingå i arbetsgrupperna 

och hur detta arbete ska läggas upp. 

 

Ordförande för direktionen, Katarina Jonsson, gratulerade till fattat beslut och anmodade 

alla att skåla för detta under kvällen. 

 

Samverkansavtalet för gymnasiet 

Direktionen fattade också beslut om att Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i 

Skaraborg vid behov kan förlängas till mars 30 juni 2021. Då samverkansavtalet är starkt 

sammanlänkat med gymnasiekostnaderna (prislistan) och en av paragraferna är ekonomi, 

föreslås nuvarande avtal fortsätta gälla i max 6 månader ytterligare. Efter direktionens 

beslut kring prislistan kan nu gymnasieavtalets revidering slutföras.  

Beslut som fattats kring prislistan gäller från 1 januari.  
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§ 102 Samverkansavtal för samhällsorienteringen 

Skolchefsgruppen ställde sig på dagens möte bakom avtalet kring samhällsorientering. 

Johan Strömberg föredrog ärendet som inte innehöll några stora förändringar. Han 

berättade att de flesta kommuner organiserat samhällsorienteringen under vux, men fyra 

kommuner har det under socialcheferna. Avtalet löper tills vidare under två år i taget. En 

arbetsgrupp bestående av vuxrektorer från Falköping, Skövde och Lidköping har reviderat 

avtalet. Skolcheferna uppmanas att meddela Johan Strömberg vem som ska skriva på i 

respektive kommun. Se bifogat dokument. 

Beslut: 

Att ställa sig bakom Samverkansavtal gällande Samhällsorientering i Skaraborg  

 

§ 103 Vuxavtalet inkl bilagor 

Skolchefsgruppen ställdes sig på dagens möte bakom vuxavtalet inkl bilagor. Några frågor 

uppkom inför beslutet. Tre administrativa tjänster ska finansieras genom statsbidragen och 

detaljer efterfrågades. Svaret var att det inte är nyanställningar utan personer i befintlig 

organisation som det gäller. Finansiering (som kollats med Skolverket) löses genom att 

schablonen för vårdutbildningar är lägre och mängden sådana utbildningsplatser ger ett 

överskott som kan användas till dessa tjänster. 

Vuxrektorerna föreslår fördelningen för den gemensamma delen inom Yrkesbyrån på 25 %, 

samma som var förra året. Se bifogat dokument.  

Både vuxavtalet och so-avtalet ska tas i kommunchefsgruppen och i direktionen. 

Ärendegången för båda avtalen är enligt följande: 

❑ 18 sep Beslut skolchefer 

❑ 25 sep  Beslut kommunchefsgruppen 

❑ 9 okt Beslut direktionen 

❑ Efter 9 oktober ska sedan respektive avtal behandlas i respektive kommuns aktuella 

nämnd. 

❑ 20 dec Sista dag för att skicka i justerat nämndsprotokoll till Hillevi  

Larsson 

❑ Jan- Avtalen ska skrivas under av respektive kommunrepresentant 

 

Beslut: 

Att ställa sig bakom Samverkansavtalet för vuxenutbildning i Skaraborg inkl bilagor 

 

§ 104 Rapportering från arbetsgrupp på kommunalförbundet under skolchefer 

och socialchefer 
En arbetsgrupp har startat på kommunalförbundet mellan tjänstepersoner som jobbar med 

socialchefer och skolchefer (Hillevi Larsson, Lotta Engelbrektsson, Karin Ahlqvist och Robin 

Ahlm). Initiativet kommer från socialchefsnätverket och syftet är att se över vilka frågor som 

kan röra båda nätverken och där en samverkan skulle vara effektiv. Gruppen arbetar nu med 

att ta fram syfte och mål.  
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§ 105 Vårdsamverkan 

Anneli Alm var ersättare för Leif Lagergren på förra mötet i Vårdsamverkan och hon 

redogjorde för innehållet som handlade en del om att arbetet på intet sätt är avklarat utan 

måste fortsätta och där SIP t. ex. behöver utvecklas och arbeta vidare med modell för barn- 

och föräldrastöd. Vad ska fokus vara? Hur hittar vi former för att delge varandra goda 

erfarenheter och lärdomar? Vad är prioriterade arbeten ihop med socialtjänsten?  

Handlingsplanen för 2021-2023 sattes, med samma mål som tidigare handlingsplan: 
- Revidering Västbus/SIP-samverkan Skaraborg 
- Föräldraskapsstöd 
- TSI tidiga samordnade insatser 

 

§ 106 IMV + IMY – politiskt uppdrag 

Med anledning av det förstärkta uppdraget kring obehöriga elever som direktionen gav den 

11 september, så diskuterade vi hur långt vi kommit kring IMV och IMY. Den gemensamma 

bilden är att det fungerar till viss del, men kan bli mycket bättre. Antagningen är för första 

gången inkopplad i år. Det ska vara samma villkor för alla och detta har börjat rulla på. 

Kartläggning efterfrågas samt samarbete med vux, där Falköping har påbörjat detta. Anneli 

rapporterar att SYV-nätverket efterfrågar utvecklingen.  

 

§ 107 Fullföljda studier Skaraborg – finansiering från RUN + andra tänkbara 

parter. 

På förra mötet rapporterade Susanne Sandgren och Hillevi Larsson arbetet med Fullföljda 

studier i Skaraborg, ett arbete där vi har framgång och uppmärksammas. Finansiering har 

därefter blivit klar med Regionutvecklingsnämnden (RUN) där vi får ca 1, 2 miljoner för en 

ettårig satsning. Dessutom kommer vi att kunna söka vissa medel från 

Kommunalförbundets egna tillväxtmedel.  

 

§ 108 Rekrytering IMprove och Fullföljda studier Skaraborg 

Utbildning Skaraborg rekryterar just nu två medarbetare till satsningarna kring Fullföljda 

studier. Dels är det delprojektledare i IMprove och dels är det delprojektledare i plattformen 

där arbetet ska hållas ihop på förbundet. 

 

§ 109 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen – datum: xx mars 2021  

Vi planerar för ett fysiskt genomförande av denna konferens som är tillsammans med det 

skolpolitiska nätverket dag 1. Ett upplägg som diskuteras är att dag 1 (torsdag) används till 

att på förmiddagen ge det skolpolitiska nätverket inspel kring aktuella frågor som de 

efterfrågar eller som skolcheferna vill delge. På eftermiddagen kan fler inspel ges innan 

resterande del av dagen överlämnas till nätverket själva att råda över. Dag 2 (fredag) har 

skolcheferna ett ordinaries möte. Tanken är att kunna vara tillsammans fysiskt dessa två 

dagar, inklusive skolpolitikerna. Föreslagen plats är Lundsbrunn som fungerade väl och 
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hade en rimlig kostnad sist. Konferensens innehåll tas upp igen på skolchefsmötet den 8 

oktober.  

 

Skolledarkonferensen 24 mars 2021 

Mötet beslutar att genomföra den årliga skolledarkonferensen digitalt och att datum blir 24 

mars 2021. Innehållet föreslås vara samma som den ej genomförda konferensen 2020, men 

arbetsgruppen får enas om detaljerna.  

 

Studieresan 8-9 oktober 

Program fastställdes för höstens tvådagarsmöte.  

Plats dag 1: Inte klart än. Dock blir det gemensam middag på Billinge Plaza, Skövde.  

Program dag 1: 

Start med lunch kl 12.00-13-00 

13.00-16.30 skolchefsmöte 

17.00 -   gemensam aktivitet och middag 

Plats dag 2: I egen kommun tillsammans med politiker och berörda tjänstepersoner 

(rektorer, avdelningschefer m.fl.). Genomförs digitalt. Teamslänk skickas till skolcheferna 

som sedan skickar vidare till skolpolitikerna för hela dagens program och till rektorer och 

verksamhetschefer för dragningen kl 13-14. Om man så önskar kan man på hemmaplan sitta 

kommunvis.  

Program dag 2: 

10.00-11.00 

Fullföljda studier Skaraborg (Anneli, Hillevi) 

11.00-12.00 

Antagningen till gymnasiet 2020 (Frida, Hillevi) 

13.00-14.00 

Lars Stjernkvist föredrar utredningen (bred inbjudan, taket är 250 personer på Teams). 

Inbjudan kommer. 

Det skolpolitiska nätverket fortsätter själva under resten av eftermiddagen. 

 

§ 110 Rapportering från basgrupper  

Annelis grupp: 

SYV-nätverket har haft träff och där lyftes behovet av samverkan med AME. AME flyttar 

närmare frågorna. Studie- och yrkesvägledarna behöver draghjälp vilket var ett medskick till 

skolchefsgruppen.  Ökad samverkan skola-arbetsliv efterfrågas. Alla kommuner har inte en 

SSA-plan.  

Gunillas grupp: 

Gruppen undrar över syfte och förväntningar med arbetsgruppen under skolchefer och 

socialchefer. Det gäller att förstå varandras uppdrag.  
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Lidköping har intresserat sig för den heta frågan kring flickors och pojkars skilda 

skolresultat. Forskaren Fredrik Zimmerman har anlitats och övriga skolchefer är 

intresserade av att ta del av kunskapen.  

Katarinas grupp: 

Ekonominätverket har startats upp. Nästa möte är den 13 november – finns det inspel från 

övriga? De ses i Tidaholm 13/11, kl 9-11.30.  

 

§ 111 ”Sista natten med gänget”  

Hans Persson får i uppgift att fråga Skara sommarland om risker samt om de helt kan stå för 

arrangemanget. Dessutom bör frågan om hur Skara sommarland tänker sig att 

Coronaanpassa evenemanget om det ska genomföras 2021.  

 

§ 112 Mediapoolen 

Karina Bronell och Maria Appelgren rapporterade från styrgruppsmöte med Mediapoolen. 

Sedan tidigare har Hjo avstått den ettåriga förlängningen som Skaraborgs kommuner skrivit 

på (utom Skara som sedan tidigare klivit av och Mariestad som inte tagit ställning än).  

Kartläggning kring vilka behov som finns samt spridning av utbudet efterfrågas av 

Mediapoolen. Redan nu vet vi att filmutbudet används en hel del, men att övriga delar inte 

utnyttjas så mycket. Detsamma gäller för de andra delregionerna.  

SIKT har planering om de mjuka frågorna och inplanerade möten finns för både SIKT och 

styrgruppen. Färdigt förslag ska vara framme den 7 december.  

 

§ 113 Nya ansvarsområden för skolchefer 

Med hänvisning till de nya politiska uppdragen så genomför presidiet en genomgång av de 

ansvarsuppdrag som är fördelade på skolcheferna. 

 

§ 114 Övriga frågor  

Gemensamt möte skolchefer - kulturchefer 
Den 18/9 (idag) är det gemensamt möte mellan skolchefer (som har kulturskola i sitt 

ansvarsområde) och kulturchefer (uppföljning från möte mellan presidierna tidigare i år).  

Tidigt i år var Isabel Eriksson, kulturstrateg, och Kultur- och fritidschef i Tibro, Peter 

Doverholt och besökte skolchefernas presidium för att öppna upp för en dialog kring musik- 

och kulturskolorna i Skaraborg. Enligt kulturchefer (som har verksamheten i sitt uppdrag) 

finns det ett antal utmaningar för verksamheterna, några går att hantera på lokalnivå men 

de flesta skulle gå smidigare och effektivare om vi samverkande i Skaraborg.  

Vid mötet med skolchefernas presidium lyfte Isabel och Peter vikten av att de yttersta 

cheferna för verksamheterna börjar samtala och föra dialog om vilken roll musik- och 

kulturskolorna ska ha/ och har i vårt samhälle, vart vill de och för vem verksamheten är till 

för. Idag fångar verksamheterna upp ca 4000 barn av våra 60 000 barn i målgruppen.  
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Den 18/9 görs ett försök att skapa en kommunikationskanal, starta en process och se om det 

kan finnas en samsyn till vart verksamheten är på väg och hur en samverkan skulle kunna se 

ut. Mycket kan vinnas på samverkan t. ex. effektivare verksamheter, bättre kunskapsutbyte, 

vidgad målgrupp, nå ut till fler barn med bättre utbud.  

Syftet är inte att ta bort verksamheterna, utan helt enkelt förändra, göra ändamålsenliga och 

utveckla verksamheterna tillsammans för Skaraborgs barn och unga.  

 

Branschråd Pedagogik 

Anneli rapporterade från Branschråd Pedagogik som haft möte. Branschrådet har diskuterat 

att det är oerhört svårt med personal till förskola och fritidshem. Falköping berättar att de 

statat upp med 15 platser till barnskötare på vux.  

Branschrådet resonerade om hur vi gör för att locka nya medarbetare till verksamheterna. 

Hur tas praktikanter (PRAO, APL, LIA, VFU) emot? Förslag om att möta dessa personer 

med frågor om vad som är viktigt för dem? Lön eller andra saker? 

Högskolan i Borås visar de siffror som gäller för lärarutbildningen förlagd vid Högskolan i 

Skövde: 

Förskollärare 

Start VT 18 - 20 stud. 

Start VT19 - 31 stud. 

Start VT 20 - 39 stud. 

Förskollärare ped verksamma 

Start VT 19 – 10 stud. 

Start VT 20 – ca 20 stud. 

Grundlärare F-3 

Start VT 18 - 10 stud. 

Start VT19 - 20 stud. 

Start VT 20 - 17 stud. 

Grundlärare 4-6 

Start VT 20-14 stud. 

 

Ung företagsamhet – mässa 2021 

Mässan förläggs 2021 i Lidköping (om det blir av). UF är öppna för fortsatt dialog kring 

finansiering och fördelning av kostnaderna. Var mässan ska ligga 2022 är inte klart. Alla får 

i uppgift att fundera kring detta till nästa möte. Detta berör även grundskolan. En tydlig 

struktur ska förmedlas till UF och vi försöker att inte få krock mellan skolchefsmöte och 

mässan, som rekommenderas att besöka.  

 

§ 115 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 
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Nästa möte: 8-9 oktober 

  

 

 

Basgrupper:  

 

Katarina Lindberg,  

Leif Lagergren, Eva Gustavsson, Tina Hededal, Marie-Louise Brage, André Essebro 

Gunilla Kindberg,  

Marita Friborg, Eva Dahl, Karina Bronell, Awaz Karim 

Anneli Alm,  

Hans Persson, Ove Brodin, Maria Appelgren, Sandra Lidberg, Johan Rahmberg, Harald 

Lundqvist 

 

 

 


