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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredagen den 23 januari 2015, Skövde Portalen, Gothia Science 

Park i lokal Vänern/Vättern  

 

Beslutande  Ulf Karlsson, Lidköping 

Kjell-Åke Berglund, Hjo 

Pernilla Engqvist Widegren, Vara 

Tf Johan Lindell, Falköping 

Tf Margareta Holmberg, Götene 

Ulla Stina Millton, Skara 

Marita Friborg, Töreboda 

Tf Börje Hallin, Tidaholm 

Yvonne Kjell, Gullspång 

 

Ej närvarande Essunga kommun 

 Karlsborgs kommun 

Mariestads kommun 

Grästorp kommun 

Skövde kommun 

 Tibro kommun 

 

Övriga deltagare Christel Martinsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Lisbet Sjödin 

Anna Nyberg 

 Pontus Düring 

Anna Sundström 

Susanne Sandgren 

  

Utses att justera  Ulla-Stina Millton, Skara 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 1-14 

   Christel Martinsson 

 

Vice Ordförande  _______________________    

   Ulf Karlsson 

 

Justerande  _______________________  
     Ulla-Stina Millton 

 

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

Vice ordförande Ulf Karlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

§ 2 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Ulla-Stina Millton. 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning  

Mötet beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg under övriga frågor med en 

punkt gällande Skaraborgs genomförandeplan, VG2020.  

  

 

§ 4 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

 

 

§ 5 Yrkesbyrån 

Rektor Lisbet Sjödin föredrar om vuxenutbildningens fördjupade samverkan kring 

yrkesvux, den så kallade yrkesbyrån. Lisbet beskriver den fortsättning på samverkan 

som finns som ett mål i genomförandeplanen dvs. att antagningen till yrkesvux sker i en 

gemensam antagning i hela Skaraborg. Lisbet redogör för hur vux Skaraborg samverkar 

med arbetsförmedlingen när det gäller att skapa en gemensam behovsbild av 

kompetensbehov. Därefter visar Lisbet vilka utbildningar som man kommer att starta en 

gemensam antagning kring. Se bifogat dokument. 

 

Mötet beslutar att 

ställa sig positiva till denna start av Skaraborgs gemensamma antagning gällande 

yrkesvux. 
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§ 6 Praktikanskaffningsverktyget 

Projektledare Anna Nyberg ger en nulägesrapport kring var i genomförandearbetet vi 

befinner oss. Anna startar med en bakgrundsbeskrivning inkluderat förstudiens resultat. 

Därefter fortsätter Anna att ge en bild av hur arbetet ska starta med de två utvalda 

praktikformerna, grundskolans prao praktik i Skövde och Skaraborgs Vård och 

omsorgsutbildningar. 

Sedan fortsätter Anna att berätta om praktikverktyget, praktikplatsen.se, vad kostnaden 

blir för att ingå i ett samverkansavtal och hur vi ska organisera oss i Skaraborg runt 

verktyget. Anna visar slutligen en bild på de tre förslag på beslut som finns gällande 

framtida organisering. 

 

Mötet beslutar att  

ställa sig bakom förslaget med reservation för den tredje delen i förslaget (se bifogat 

underlag) som handlar om organisation och finansiering från och med 2016. 

 

skicka ut en informationsunderlag som ska tjäna som diskussionsunderlag i 

hemkommunen 

 

återigen ta upp frågan för beslut den 20 februari 

 

 

§ 7 Fullföljda studier 

Projektledare Susanne Sandgren medverkar och ger en nulägesrapport av projektet 

Fullföljda studier. Bland annat berättar Susanne hur samverkan i gruppen Skaraborgs 

kommuners aktivitetsansvariga, SKAA, har utvecklats. Susanne ger också en specifik 

bild av vad det kommunala aktivitetsansvaret innebär och vilka riktlinjer och stöd som 

skolverket inom kort kommer att ge ut. 

Därefter berättar Susanne om den ESF-ansökan som planeras att lämnas in som en 

fortsättning på den gemensamma förstudie som gjorts, Samverkan för Skaraborgs unga 

och slutligen visar Susanne på vad som kan vara lämpliga utvecklingsområden efter att 

projektet Fullföljda studier avslutats. Se bifogad presentation.  

Projektet avslutas 20150331. 

 

 

§ 8 Finansiering av regional processledning för Vård och 

omsorgscollege, VO-College, Skaraborg 

I utskicket till kallelse fanns ett informationsunderlag med beskrivning och förslag 

gällande finansiering av regional processledning för Vård och omsorgscollege, VO-

College, Skaraborg. 
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Mötet beslutar att 

ställa sig bakom förslaget att finansieringen av det regionala processledarskapet 

återigen behöver upp till diskussion i den politiska beredningen för Kunskapsutveckling  

 

att skol- och utbildningschefernas ståndpunkt är att kommuninvånarantalsprincipen bör 

vara grundprincipen för finansiering. 

 

 

§ 9 Representanter till Högskolan i Skövdes lärarutbildning 

Representanter från Högskolan i Skövdes yrkeslärarprogram önskar att skol- och 

utbildningschefsgruppen utser representanter till yrkeslärarprogrammet och dess 

programråd. 

Förslaget är att välja en förvaltningschef och två eller tre rektorer som tillsammans 

representerar hela Skaraborg. Programrådets uppgift kommer bland annat att vara att 

revidera nuvarande VFU-avtal. 

I skrivande stund har lilla rektorsgruppen (1 rektor från varje gymnasieskola) fått i 

uppdrag av presidiet att utse två alternativt tre rektorer och först därefter kommer 

förvaltningscheferna att välja en person som tillsammans med rektorerna ska 

representera Skaraborg i programrådet.  

 

Mötet beslutar att  

skjuta upp beslutat att välja representanter till Högskolan i Skövdes lärarutbildning och 

deras programråd till mötet till skol- och utbildningschefsmötet den 13 mars.  

 

 

§ 10 Gemensam prislista för Skaraborg gymnasieutbildningar 

För allas kännedom så är det först när alla kommuner lämnat in sina priser som 

beredningskommittén för ekonomi kan göra ett förslag på gemensam prislista därför är 

en gemensam prislista klar först i januari månad. 

Mötet diskuterade förslaget till gemensam prislista. Prislistan bifogas samt en ppt-

presentation som beskriver grunderna och lagtexten kring hur en gemensam prislista 

ska räknas fram. 

Prislistan visade på en höjning av snittpriset med ca 4,5%.  

Några menade att detta inte var oväntat med tanke på det förslag på organisation som 

finns med många program och små undervisningsgrupper. 

 

Mötet beslutar att  

förslaget till prislistan är den gemensamma prislistan som skickas vidare till politiken för 

beslut 
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§ 11 Revidera Mellansjöavtalet 

Mellansjöavtalet som reglera interkommunal ersättning för barn som går i förskola, 

fritidshem samt grundskola i annan kommun än hemkommunen är i behov av att 

revideras. Presidiet föreslår därför att det utses en grupp som ansvarar för att avtalet 

blir reviderat. Eftersom flera kommuner inte är representerade föreslås att beslutet på 

vilka som ska ingå i arbetsgruppen skjuts upp. 

Till den interkommunala ersättningen kan tilläggsbelopp bli aktuellt. Inte så sällan 

handlar det om kostnad för särskilt stöd. Därför tipsar Margareta Holmberg om 

skolverkets information kring vad som är huvudmannens skyldigheter gällande 

stödinsatser. 

Länken nedan leder till skolverkets filmer om huvudmannens skyldighet när det gäller 

skolans arbete med stödinsatser. 

http://youtu.be/DMAuB4lvhMU 

 

Mötet beslutar att  

skjuta på beslutet till den 13 mars, att välja vilka som ska ingå i en arbetsgrupp.  

 

 

§ 12  Vårdsamverkan, barn och unga 

Koordinator, Anna Sundström ger en nulägesrapport kring arbetet i 

samverkansgruppen, barn och unga. Anna visar bland annat ett schema för hur 

kommundialoger är tänkt att genomföras i medlemskommunerna under våren.  

Vilka som ingår i respektive kommuns arbetsgrupp bifogas protokollet tillsammans med 

några övriga dokument samt länken nedan som alla har koppling till barn och unga 

arbetet.  

http://epi.vgregion.se/sv/Vastbus/Samverkan/Delregionalt/Vastbus-Skaraborg/  

 

 

§ 13 2015 års Skolledarkonferens i Vara den 21 april 

Utsedd arbetsgrupp, Pernilla Engqvist – Widegren, Katarina Lindberg, Gustaf Olsson och 

Hillevi Larsson presentera tänkt upplägg på konferensen så långt som det är färdigt i 

skrivande stund. Se nedan där Hillevi Larsson beskriver ett tänkt körschema: 

21/4 – arbetsgruppernas uppdrag: 

Film 

Pernilla Engqvist Widegren hälsar Välkommen till Vara och berättar vad dagen handlar 

om. 

Gustaf Olsson inleder om Måldokument Skaraborg. 

P.E-W tar ramarna för dagen. Hälsar sedan moderatorn välkommen. 

http://youtu.be/DMAuB4lvhMU
http://epi.vgregion.se/sv/Vastbus/Samverkan/Delregionalt/Vastbus-Skaraborg/
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Moderator tar över och går vidare i programmet. 

Förläsning mål 1, 2, 3: 

Arbetsgruppens ansvarig inleder passet. 

Föreläsning 

Arbetsgruppen/delar av arbetsgruppen ställer frågor till föreläsaren utifrån 

måldokumentet. Tar frågorna till lokal/delregional nivå och konkretiserar vårt arbete 

med skolutveckling i Skaraborg. (Mål 1 – här blir det mera ett bollande i 

paneldebattform med de som föredrar stärkt tillväxt och kompetensförsörjning) 

Katarina Jonsson avslutar dagen 

 

För att kunna göra en introduktionsfilm önskar arbetsgruppen få in bilder från alla 

medlemskommuner. Skicka bilderna till Pernilla Engqvist Widegren. 

   

Mötet beslutar att 

Utsedda arbetsgrupper, för de tre målen i Utbildning Skaraborg, får ett specifikt ansvar 

under konferensen. 

Alla kommuner ska skicka in bilder som ska finnas med i en introduktionsfilm vid 

konferensens öppning. 

 

 

§ 14 Övriga frågor  

 

Skaraborgs Genomförandeplan, VG2020 

Utsedd arbetsgrupp, Ulla-Stina Millton, Kjell-Åke Berglund och Christel Martinsson 

presenterar en mall där målen i Skaraborgs Genomförandeplan 

finns sorterade under de tre målen i Måldokumentet, Utbildning Skaraborg. 

Denna indelning menar arbetsgruppen fördelar ansvaret till respektive målgrupp som får 

till uppgift att följa upp måluppfyllelsen för respektive åtgärd/aktivitet kopplat till 

genomförandeplanen. 

Mallen uppmanades också tjäna som ett underlag i de arbetsgrupperna som under 

eftermiddagen skulle arbeta med de tre målen i Måldokumentet, Utbildning Skaraborg. 

 

Mötet beslutar att 

fördela ansvaret till respektive målgrupp som får till uppgift att följa upp måluppfyllelsen 

för respektive åtgärd/aktivitet kopplat till genomförandeplanen. 

 

 

§  Avslutning  

Vice ordförande förklarar mötet avslutat 


