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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredagen den 24 april, Gothia Science Park, lokal 

Vänern/Vättern 

 

Beslutande  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pernilla Engqvist Widegren, Vara 

Tf Margareta Holmberg, Götene 

Ulla Stina Millton, Skara 

 Eddie Jellinek, Tibro 

 Pernilla Bjerkesjö, Falköping 

Katarina Lindberg, Mariestad 

Gustaf Olsson, Skövde 

 Marita Friborg, Töreboda 

Bo Svensson, Essunga 

 

Ej närvarande Gullspångs kommun 

 Karlsborgs kommun 

Hjo kommun 

Grästorp kommun 

 Tidaholms kommun 

 

Övriga deltagare Christel Martinsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

  

Utses att justera  Katarina Lindberg, Mariestad 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 37-45 

   Christel Martinsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _______________________  
    Katarina Lindberg 

 
 

 

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

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 38 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Katarina Lindberg. 

 

 

§ 38 Fastställande av dagordning  

Mötet beslutar att godkänna dagordningen med tilläggen, Utbildningsdirektiv och 

höstens utvecklingsresa under punkten övriga frågor. 

 

 

§ 39 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

§ 40 Utvärdering av årets skolledarkonferens 

Mötet låter var och en kortfattat berätta vad man tyckte och har uppfattat att 

konferensen gav.  

Val av lokal och konferensarrangör, Vara konserthus, uttryckte man sig vara mycket 

nöjd med. Den del då deltagarna genomförde en workshop föll också mycket väl ut och 

uppfattas som den mest lyckade delen av konferensen.  

Inledningsfilmen fick också positiva omdömen. Däremot fanns det synpunkter på att 

avsnitt 1, Stärkt tillväxt och kompetensutveckling som genomfördes som en 

paneldiskussion kunde varit bättre, hela arbetslivet och inte bara näringslivet skulle 

belyst bättre, moderatorn kunde varit än mer aktiv mot panelen samt talutrymmet för 

respektive deltagare i panelen kunde kortats ner. 

Sammanfattningsvis tycker man att syftet med konferensen (att lansera och låta olika 

professioner komma med synpunkter på hur arbetet med Måldokument Utbildning 

Skaraborg ska formeras) nåddes. 

Återkommer med dokumentationen från de olika workshopsgrupperna men vid en snabb 

läsning så är önskemålet om att få träffas och mötas i olika form av nätverk mycket 

starkt framskrivet. 
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§ 41 Kort återblick från mötet i den politiska beredningen den 10 

april, praktikanskaffningsverktyget samt finansiering av regionalt 

processledarskap.  

Här informerar ordförande att arbetet med praktikanskaffningsverktyget löper på och att 

man räknar med att alla kommuner ska ansluta sig till det finansieringsförslag som 

finns.  
Närmast ligger att samverkansavtalet med GR ska tecknas och att vi därefter ska kunna 

börja arbeta med verktyget. 

 
Utdrag ur informationsunderlaget 
Frågan om finansieringsmodell för Teknik- respektive Vård och omsorgscollege regionala processledarskap har diskuterats med 
förbundsstyrelsen presidium som menar att finansieringen av college är beslutat och ska finansieras utifrån hur många elever som går 
utbildningarna och att uttrycket interkommunal ersättning endast ska betraktas som ett val av fel ord. 
 
Nu pågår ett arbete med att eftersöka statistikuppgifter på antal studerande på våra certifierade college som underlag inför 
halvårsfaktureringen. 

 

Därefter visade undertecknad på hur en sammanställning av den ekonomiska 

situationen ser ut och kommer att se ut från och med 2016. 

Underlaget i form av en excelfil visar vad som kommer att börja faktureras ut till skol- 

och utbildningsförvaltningarna vid halvårsskiftet exklusive kolumnen 

praktikanskaffningsverktyg 2016.  

 

Excelfilen innehåller en del där Antagningskansliets kostnader samt 

Gymnasiesamordning faktureras ut efter principen, antal 16 åringar i respektive 

kommun inkluderat en fast avgift per kommun på 10 000 kronor. 

 

Kostnaderna för regional processledning för college kommer att beräknas utefter hur 

många elever som går på våra certifierade utbildningar (i excelfilen är de just nu 

beräknade utefter kommuninvånarprincipen) 

En sista del längst till höger är en summeringar av kostnader/kommun (Obs! fr.o.m. 

2016) samt den kostnad som respektive kommun betalar i medlemsavgift 

39,25/invånare till Skaraborgs Kommunalförbund i den sista kolumnen.  

 

 

 

§ 42 Korta informationspunkter 

Speciallärarutbildning via Lärcentra, Katarina Lindberg 

Katarina informerar att Mariestad har en dialog med Göteborgs universitet, GU om att 

förlägga en speciallärarutbildning på distans till lärcentra i Mariestad. En behovsanalys 

av speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är redan genomförd och visar på ett 

stort behov och nu ställer Katarina frågan om övriga kommuner tycker att Mariestad 

också ska göra en analys om behov av speciallärarutbildning med inriktning SV och Ma. 

Gruppen samtycker att så ska ske och att Mariestad ska fortsätta sin dialog med GU. 
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Verksamhetsförlagd utbildning, Ulla-Stina Millton 

Ulla-Stina informerar om den skrivelse som nätverket Utvecklingsledarna författat kring 

verksamhetsförlagd utbildning från lärarutbildningen på GU. 

Utvecklingsledarna önskar med denna skrivelse visa på betydelsen för Skaraborg att GU 

fortsatt förlägger den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen till Skaraborg. 

 

Mötet beslutar  

att skrivelsen ska revideras något, försättas med Skaraborgs Kommunalförbunds logga 

samt att det räcker att endast ordförande för skol- och utbildningschefsgruppen skriver 

under. Undertecknad samt utvecklingsledare Mattias Gustafsson får i uppdrag att göra 

detta. 

 

Arbetsmiljöverkets krav på Prao, Bosse Svensson 

I sin inspektion ställer numera Arbetsmiljöverket krav på att skolhuvudmän och 

praktikgivare ska genomföra en arbetsplatsundersökning och riskbedömning på 

arbetsplats dit minderåriga exempelvis ska göra sin prao/annan praktik. 

 

Mötet beslutar 

Att hanteringen av detta sannolikt kommer att kunna ske inom ramen för 

praktikanskaffningsverktyget men till dess får projektledare Anna Nyberg och 

undertecknad i uppgift att ta fram gemensamma mallar för dessa båda uppgifter. 

 

Synpunktshantering, Bosse Svensson 

Bosse lyfter frågan om det ökade inflödet av anmälningar och den omfattande 

tidsåtgång som hanteringen av dessa anmälningar medför.  

Mötet för en diskussion och många instämmer i det Bosse tar upp men tyvärr har 

deltagarna inte några speciella tips eller rutiner att ge som skulle kunna underlätta 

hanteringen. 

 

Information från Vårdsamverkan, barn och unga, Ulla-Stina Millton 

Ulla-Stina informerar om vårdsamverkan, barn och unga och hur det arbetet finns i en 

struktur med en politisk styrd organisation och att Västbusarbetet är en del av helheten. 

Ulla-Stina påpekar att skolan med sin personal har en viktig roll att fylla i samarbetet 

med specialistsjukvård och primärvård. Hon berättar vidare att just nu finns lite resurser 

i form av en koordinator, Anna Sundström samt en utvecklingsledare, Sara Larsson men 

att det är tidsbegränsat och att det i övrigt bygger på befintliga resurser hur väl vi 

lyckas med samverkan med barn och unga. 

Ulla-Stina ber att regelbundet få återkomma och berätta mer. 
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Information från antagningskansliet, Frida Jolsgård 

Frida informerar om att ett fåtal preliminära antagningsbeslut blivit felaktiga pga. 

systemfel i kombination med sena inrapporteringar av programförändringar från 

kommunerna. Alla studie- och yrkesvägledare har fått besked och uppmanas att ta 

kontakt med eleverna som drabbats. 

 

Frida ställer vidare frågan om skol- och utbildningscheferna önskar att 

antagningskansliet ska ta emot och förmedla ansökningar till det fjärde året på 

Teknikprogrammet även om vi inte har det i Skaraborg. 

 

Mötet beslutar  

Antagningskansliet ansvarar för ta fram en blankett samt att förmedla ansökan till 

tekniskt 4 år. 

 

Svar på uppdraget från Gymnasium Skaraborg kring mall/underlag för 

friskoleansökningar 

Underlaget som tagits fram och som bifogats kallelsen diskuteras och godkänns.  

 

Mötet beslutar  

att varje enskild medlemskommun ansvarar för att rubriken ”Konsekvenser för 

Skaraborg vid en etablering” finns med i den enskilda kommunens yttrande. 

 

att skol- och utbildningschefsgruppen ansvarar för att en rekommendation kring 

friskolors etableringsmöjligheter tas fram två gånger årligen vid avstämningsmöten. 

 

 

 

§ 43 Utvecklingsområdets resursåtgång, struktur, organisation, 

budget samt uppdragsbeskrivning 

Målsättningen med denna punkt på dagordningen var att identifiera relevanta nätverk 

med koppling till Utbildning Skaraborg samt att fastslå en mall till uppdragsbeskrivning 

för dessa nätverk. 

Vi startade med att repetera nuvarande organisation och tankar på framtida struktur.  

Se bifogad presentation. 

 

Därefter tittar vi på den framtagna mallen till uppdragsbeskrivning och gör gemensamt 

några justeringar med tips från det utkast till uppdragsbeskrivning som nätverket 

Skaraborgs Kommunala aktivitetsansvariga, SKAA har tagit fram. 
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Mötet beslutar sedan  

att anta mallen till uppdragsbeskrivning med de små justeringar som gjorts under 

mötet. Mallen bifogas protokollet. 

 

Därefter förs en diskussion med koppling till den preliminära utvärdering som gjorts av 

workshopen från den 21 april som visar att flera professioner har en önskan om att få 

träffas och arbeta i ett Skaraborgsnätverk. 

 

Men eftersom hela fem kommuner saknas på mötet beslutar man att skjuta på arbetet 

med att identifiera nätverken och utse respektive förvaltningschefsrepresentant. 

 

 

  

§ 45 Övriga frågor 

Utredningsdirektivet 

Gymnasiesamordnare Hillevi Larsson visar en ppt. presentation som beskriver innehållet 

i det framskrivna utredningsdirektivet. 

Både direktiv och ppt.presentation bifogas protokollet. 

Nedan ser ni den sammanfattning av synpunkter som framkom (och som gått iväg till 

den politiska beredningen) både från skol- och utbildningschefsgruppen samt från 

Kommunchefsgruppen. 

 
Kommunchefsgruppen: 
Kommuncheferna ansåg att utredningen blir för stor när alla tre delar ska 
utredas. De var tydliga med att ekonomi är överordnat allt annat och att de vill ha 
svar på varför Skaraborgs priser är högre än omgivande samverkansområden och 
vad Skaraborgs kommuner får för pengarna. Kommunchefsgruppen vill bara att vi 
utreder eknomin, inte de andra delarna. 

 
Skol- och utbildningschefsgruppen:  

Skol- och utbildningscheferna poängterar vikten av att fokusera på kvaliteten 
utifrån att vi i Måldokumentet särskilt skrivit fram det. De menar också att 
strukturdelen är relevant för att belysa bland annat tillgängligheten för eleven. 
Eknomin har även i skol- och utbildningschefsgruppen varit central, men där 
menar gruppen att det blir för snävt att bara utreda ekonomin. Kvalitetsfrågan 
ska enligt gruppen belysas för att vår strävan i måldokumentet ska fortgå. Dock 
kan en utredning kring ekonomi också ge svar på kvalitetsfrågor. Viktigt att 
utredningen leder fram till och ger förslag på en kvalaitetsstark och 
resursoptimerad gymnasieorganisation i Skaraborg, och därmed kan enligt skol- 
och utbildningschefsgruppen inte kvalitetsfrågan bortses ifrån. 

 

Direktivet kommer tillsammans med beskrivning av resursåtgången för att genomföra 

intentionerna i Utbildning Skaraborg att presenteras för styrelsen den 7 maj. 
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Höstens utvecklingsresa 8-9 oktober 

Ajournerades till nästa möte den 27 maj. 

 

 

Avstämningsmöte i september 

 

Mötet beslutar  

att datum för höstens avstämningsmöte ska vara onsdag den 23 september kl. 16.30 

 

 

 

§ 44 Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


