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PROTOKOLL 

Tid och plats Onsdagen den 27 maj, Gothia Science Park, lokal 

Vänern/Vättern 

 

Beslutande  Yvonne Kjell, Gullspång 

Pernilla Engqvist Widegren, Vara 

Leif Lagergren, Götene 

Ulla Stina Millton, Skara 

 Johan Lindell, Falköping 

Katarina Lindberg, Mariestad 

Gustaf Olsson, Skövde 

 Marita Friborg, Töreboda 

Bo Svensson, Essunga 

 Ulf Karlsson, Lidköping 

 

Ej närvarande Tibro kommun 

 Tidaholms kommun 

 Karlsborgs kommun 

Hjo kommun 

Grästorp kommun 

  

 

Övriga deltagare Christel Martinsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Annika Knutsson, Projektledare EuroSKILLS 

 

 

  

Utses att justera  Yvonne Kjell, Gullspång 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 46-61 

   Christel Martinsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _______________________  
    Yvonne Kjell 

 

 

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

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 47 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Yvonne Kjell. 

 

 

§ 48 Fastställande av dagordning  

Mötet beslutar att godkänna dagordningen med tilläggen, Högskolan i Skövdes 

inbjudan till temaeftermiddagar, Högskolan i Jönköpings erbjudande samt omfördelning 

av befintliga resurser inom förbundet. 

 

 

§ 49 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

§ 50 EuroSkills 2016 

Projektledaren Annika Knutsson från Buisness region från Göteborg föredrar om 

evenemanget EuroSkills som kommer att äga rum i Göteborg den 1-3 december 2016. 

Annikas Knutssons presentation bifogas protokollet.   

  

 

§ 51 Utvecklingledarnas uppdrag om kvalitetsinsamlingar 

Sammankallande utvecklingsledare, Camilla Börjesson gör en kort återrapportering av 

det uppdrag om kvalitetsinsamlingar som gruppen fick vid årsskiftet. 

Camilla berättar att gruppen utvecklingsledare diskuterat vikten av att mäta så att det 

blir rättssäkert. Där av finns det enligt utvecklingsledarna en skepsis för att mäta var 

eleverna befinner sig sex månader efter avslutad gymnasial yrkesutbildning. 

Camilla visar istället på den tvåårsstatstik som finns i SKL:s databas Kolada och som 

visar på var folkbokförd elev befinner sig två år efter avslutad yrkesutbildning. 

En diskussion följer och då framkommer vikten av att faktiskt kunna mäta alla som 

slutfört en gymnasial yrkesutbildning i Skaraborg och då behöver vi i så fall göra en 

speciell beställning av SCB där även de som hunnit folkbokföra sig i kommun utanför 

Skaraborg finns med. 
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Mötet beslutar att 

Gruppen utvecklingsledare får i uppdrag att ta fram ett förslag på, inklusive kostnad, en 

specialbeställning på var elever som gått en gymnasial yrkesutbildning befinner sig ett 

år efter avslutad utbildning. Gruppen utvecklingsledare ska återkomma med svar senast 

den 4 september. 

 

 

 

§ 52 Nuläget gällande utredningsdirektivet, upplägg och 

finansiering 

Gymnasiesamordnare Hillevi Larsson ger en tillbakablick av den process som varit sen 

uppdraget att skriva fram ett utredningsdirektiv gavs till förbundsdirektören den 6 mars. 

Se informationsunderlaget. 

Hillevi redovisar därefter att några kontakter har tagits, bland annat med Högskolan i 

Jönköping och företaget PwC som båda ställts sig positiva till att göra utredningen. 

I diskussionen med dessa båda leverantörerna har vikten av att det görs ett förarbete, 

där Skaraborg som beställare, formulerar bra frågeställningar.  

Arbetet med att ta fram ett kostnadsförslag och upplägg av utredningen fortsätter och  

Mötet beslutar att välja in ytterligare två förvaltningschefer att delta på nästa möte den 

9 juni. 

 

Mötet beslutar att 

Välja Ulla-Stina Millton och Katarina Lindberg att vara med på nästa möte den 9 juni. 

 

 

 

 

§ 53 Naturbruksprogrammen – Uppdrag att ta fram ett nytt 

samverkansavtal 

Ordförande Gustaf Olsson, inleder med att ta upp den inbjudan till dialogmöte som 

Naturbruksförvaltningarna bjudit in till den 2 juni i Vänersborg och 23 juni i Göteborg. 

Mötet konstaterar att gruppen kommer att vara representerad i inbjuden dialog. 

Gymnasiesamordnare berättar sedan vidare om det revideringsarbete som pågår och 

ber att få svar på de frågor som ställdes i informationsunderlaget.  

 

Svaren på informationsunderlagets frågor 

Svaren kan summeras med att skol- och utbildningsförvaltningarna inte har något att 

påpeka när det gäller samarbetet med Naturbruksförvaltningarnas och att deras 

upplevelse av utbudet är bra. Skol- och utbildningscheferna svarar vidare att all 

naturbruksutbildning för vux upphandlas och att de inte kan se några hinder att skriva 

fram ett gemensamt avtal för både vux och gymnasiet.   
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§ 54 Revidering av ”Mellansjöavtalet” 

Undertecknad visar på det utkast till nytt avtal som nu finns framtaget.  

Mötet betonar vikten av att paragrafen som gäller särskilt stöd och extra ordinärt stöd 

blir välformulerad och helt skriven i linje med vad som står i skollagen. Undertecknad 

informerar också om att utsedd revideringsgrupp mycket troligt kommer att föreslå att 

ersättningen inom samtliga skolformer ska utgå med en högre procentsats än vad som 

gjorts tidigare. I rådande avtal är procentsatsen 75% av den redovisade 

riskgenomsnittskostnaden under rubriken samtliga kommuner och det nya förslaget är 

att ersättningen ska 90%. 

Därefter förs en diskussion om vikten av att alla kommuner skapar ett utrymme för att 

ta upp det nya reviderade avtalet i sin hemkommun och skicka in ett godkännande 

senast den 31 oktober. 

 

Mötet beslutar att  

Utsedd grupp får mandat att arbeta vidare med revideringen och inkomma med ett 

förslag till nytt avtal den 4 september. 

 

Alla skapar ett utrymme i sin hemkommun för att efter den 4 september ta upp avtalet 

och inkomma med svar senast den 31 oktober. 

 

§ 55 Nuläget gällande praktikanskaffningsverktyget 

Ordförande Gustaf Olsson informerar om nuläget i projektet utveckling och 

implementering av gemensamt praktikanskaffningsverktyg. 

Precis som texten i informationsunderlaget beskrev så är nu samverkansavtalet mellan 

Göteborgsregionen, GR och Skaraborgs Kommunalförbund gällande verktyget 

praktikplatsen.se undertecknat. Detta innebär att vi ska kunna börja arbeta med verktyget. 

Även utbildningen för dem som ska arbeta operativt med att lägga in platser i verktyget 

kommer att kunna dra igång. 

Det pågår också en dialog mellan projektägaren och Falköpings kommun angående deras 

reservation för finansieringsmodellen.  

 

 

§ 56 Rapport från senaste beredningsmötet 22 maj 

Ordförande berättar att flera verksamheter så som Antagningskansliet, Vård och 

omsorgscollege, Teknikcollege, Praktikanskaffningsverktyget och Fullföljda studier 

gjorde nulägesrapporteringar på mötet den 22 maj. Utöver detta beslutade beredningen 

att ställa sig positiva till den omfördelning av befintliga resurser inom 

Kommunalförbundet som föreslagits. Det vill säga att under en tvåårsperiod öka 
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satsningarna på Utbildning Skaraborg med ytterligare 50%. 

Beredningen hade också kostnadsförslag och upplägg av gymnasieutredningen på 

agendan och där betonade beredningen att det är viktigt att i enlighet med 

intentionerna i Måldokumentet utreda kvalitetsaspekten. 

Beredningen diskuterade förutsättningslöst också vad kostnaden för 

gymnasieutredningen skulle kunna få kosta. Där landade beredningen i ett förslag på ca 

300 000 tusen. 

 

 

§ 57 Slutrapport Fullföljda studier 

Projektledaren Susanne Sandgren deltog ej på mötet utan istället har slutrapporten 

skickats ut via mail. Synpunkterna på rapportens innehåll är mycket positiva och de tio 

förvaltningschefer som har svarat på mailet uppger att de ställer sig positiva till 

slutrapportens innehåll och resultat. 

 

 

§ 58 Utvecklingsområdets struktur, organisation och identifiering av 

Skaraborgsnätverk 

Mötet gör en tillbakablick och ser på vilka nätverk som vi faktiskt redan har igång. 

Därefter följer en diskussion om vilka nätverk som ytterligare skulle behöva bildas för 

att på bästa sätt kunna arbeta framgångsrikt med Måldokument Utbildning Skaraborgs 

intentioner och inte minst också utifrån de önskemål som framkom på 

Skolledarkonferensens workshops den 21 april i Vara. Se separat utskick till alla 

deltagare från Gustaf Olsson den 7 maj. 

 

Mötet beslutar att 

starta upp ett Förskolenätverk, ett Grundskolenätverk, ett Gymnasienätverk, ett 

Särskolenätverk samt ett Elevhälsonätverk 

 

Mötet beslutar att 

Ulf Karlsson och Bosse Svensson får ansvar för att starta upp Förskolenätverket 

Yvonne Kjell och Marita Friborg får ansvar för att starta upp Grundskolenätverket 

Elisabeth Jansson och Börja Hallin får ansvar för att starta upp Gymnasienätverket 

Leif Lagergren och Pernilla Engqvist-Widegren får ansvar för att starta upp  

Elevhälsonätverket 
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Mötet beslutar att 

Ansvariga för respektive nätverk ansvarar för att kallelse till ett möte med datum 

okt/nov skickas ut till de nya nätverken innan semestern.  

Kallelsen ska skickas ut med den gemensamt framtagna mallen. 

 

 

Mötet beslutar att 

Respektive ansvarig ska skriva fram en uppdragsbeskrivning utifrån den mall som 

gruppen fastställde den 24 april. På mötet den 4 september ska dessa uppdrag tas upp 

och fastställas. 

 

 

Sedan tidigare finns följande ansvarsfördelning 

Särskolenätverket (inkluderat även särvux), Pernilla Bjerkesjö 

Utvecklingsledarna, Ulla-Stina Millton 

Kommunala aktivitetsansvariga, Katarina Lindberg 

Information och kommunikationsstrateger, Eddie Jellinek 

 

Även dessa tre grupperingar, beslutades på decembermötet, att finnas kvar 

tillsvidare 

Beredningskommittén Ekonomi, Gustaf Olsson 

Beredningskommittén, Information och Vägledning (SYV), Gustaf Olsson 

Beredningskommittén, Kvalité, Kjell-Åke Berglund 

 

 

 

§ 59 Höstens utvecklingsresa 8-9 oktober 

På mötet framkommer förslaget att Skaraborgs skol- och utbildningschefer ska besöka 

något annat Kommunalförbund eller liknande för att lära om hur man där arbetar med 

sin kommunövergripande samverkan. 

Undertecknad får i uppgift att undersöka om det är möjligt att besöka Region Kronoberg 

och i skrivande stund har en inledande kontakt redan ägt rum. 
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§ 60 Övriga frågor 

Inbjudan till temaeftermiddagar på Högskolan i Skövde 

Högskolan har lämnat förslag på två tematräffar, 21 september med Tema rekrytering 

samt den 16 november med tema skolfrågor.  

Mötet tittade på dessa datum och konstaterade att dessa datum krockade med mycket 

annat. Gruppen föreslår istället att nya datum tas fram och föreslår fredagar. 

I skrivande stund har undertecknad meddelat Höskolan detta men ännu inte nåtts av 

några nya förslag på datum.  

 

 

 

Högskolan i Jönköping – erbjudande 

Högskolan i Jönköping låter framföra att de har erhållit pengar och därför kan erbjuda 

kommunerna i Skaraborg ett stöd i arbetet med en skola på vetenskaplig grund. 

Stödet kan ex. innebära att processleda diskussioner i arbetslag, ledningsgrupper men 

även en delaktighet i fördjupade studier mot magister och master nivå. 

Efter mötet har undertecknad återigen varit i kontakt med Högskolan i Jönköping och  

de låter meddela att de nu kommer att ta kontakt med enskilda kommuner om ett 

eventuellt samarbete.  

 

 

Omfördelning av befintliga resurser på Kommunalförbundet 

På Kommunalförbundet så finns nu möjligheten att omfördela resurser från lite olika 

poster till en tvåårig 50%:ig tjänst för att arbeta med Utbildning Skaraborg. 

Denna möjlighet har varit uppe både i beredning och styrelse och de ställer sig positiva 

till denna omfördelning. 

På mötet uttrycker sig skol- och utbildningscheferna positiva till att få denna tvååriga 

utökning av resurser för Utbildning Skaraborg. 

På mötet meddelas också att det blir Gymnasiesamordnare Hillevi Larsson som lämnar 

över processledarskapet för Teknikcollege på just 50% till annan tjänsteman till förmån 

för Utbildning Skaraborg. 

 

 

 

 

§ 61 Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


