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Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a •  

E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 9 december 2016 Gothia Science Park, Skövde.  

Lokal Vänern och Vättern 

 

Beslutande Gustaf Olsson, Skövde 

tf Gunilla Kindberg, Lidköping 

Katarina Levenby, Hjo 

 Sandra Lindgren, Falköping 

 Karina Bronell, Falköping 

 Yvonne Kjell, Vara 

 Lisa Ekberg, Grästorp 

  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pärh Nyström, Tibro 

tf Anette Almqvist, Skara 

   Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

   Rogher Selmosson, Skövde kommun 

 

Ej närvarande  Mariestads kommun, Gullspångs kommun, Töreboda kommun,  

 Götene kommun, Essunga kommun och Tidaholms kommun.  

  

Övriga deltagare Hillevi Larsson, utbildningsstrateg Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, Antagningskansliet 

                                 Tony Johansson, elevhälsochef Skövde kommun 

                                 Susanna Ward Jonsson, Lidköpings kommun  

                                 Maria Mjörnestrand, Lidköpings kommun 

                                 Johan Strömberg, Vuxenutbildningen Skövde kommun 
                            Berndt Lundqvist, Vuxenutbildningen Falköpings kommun 

 

Utses att justera  Pähr Nyström, Tibro 

 

 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 105 - 118 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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Justerande  _______________________  
    Pähr Nyström 

 

 

§ 105 Mötets öppnande 

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 106 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Pähr Nyström, Tibro. 

 

§ 107 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 108 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  
Rapportering från nätverken. 

 

Nätverket Förskolan (Bosse)  

Mötet hade ett stort engagemang och 11 kommuner deltog. Utmaningar i form av 

omsättning på personer som ingår i gruppen gör att det blir svårigheter att få 

kontinuitet. Vara kommun föredrog sitt arbete med Tidiga insatser. Ett kollegialt lärande 

kring överlämningsrutiner var en annan punkt på mötet, liksom att de lyfte det svåra 

rekryteringsläget. Hillevi redogjorde för kommande möte med Högskolan i Borås i syfte 

att komma fram till samarbetsförslag kring förskollärar- och F-3-lärarutbildning. Förslag 

om att samverka i Skaraborg kring uppdragsutbildning skickades med till skolcheferna. 

Skol- och utbildningscheferna framförde önskemål om att förbundet och kommunerna 

bör bjuda in till diskussion med fler lärosäten än Borås. Kontakter i denna riktning har 

tagits tidigare men läget börjar att bli allt mer desperat och vi bör göra nytt försök.  

Nätverket Grundskolan (Marita) 

Mötet tog upp svårigheten att få långsiktig bemanning från kommunerna. Alla nätverk 

förslås utse en suppleant, då bemanningen framstår som problematiskt i flera nätverk. 

Nätverket Gymnasiet (Yvonne) 

Nätverket har möte innevarande dag.  

Nätverket Särskolan (Karina) 

På senaste mötet deltog Helen Eriksson från Antagningskansliet. Kontaktpersoner för 

kommunikation med antagningskansliet efterfrågas på skolorna. Gymnasiesärprogram 
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som saknas i Skaraborg är Fordonsprogrammet och Estetiska programmet bild. Flera 

kommuner tittar över möjligheterna att anordna dessa program. 

Nätverksgrupp kring grundsär har träffats och utbytet var mycket positivt. Bryggan 

kring övergången till arbetslivet har bordlagts tills vidare då samordnare saknas.  

Skolcheferna föreslog nätverket att se över möjligheten att söka externa medel för en 

samordnartjänst.  

Nätverket Vux (Sandra) 

Återigen framhålls detta nätverk som mycket väl fungerande, ett föredöme nationellt 

sett och aktiviteten är stor. Det finns undergrupper såsom grupp för särskild prövning, 

för vård och omsorgscollege, för kvalitetsfrågan, för SFI och samhällsorientering, 

validering samt gemensamma studiedagar.  

Regionvux är ett projekt där Skaraborg ingår som ett av fyra nationellt utvalda 

samverkansområden.  

Påminnelse om att kommunerna måste inkomma med protokollsutdrag till Hillevi.  

SO-avtalet (Samverkansavtal Samhällsorientering Skaraborg) ska vara reviderat i slutet 

av maj. En arbetsgrupp har börjat se över avtalet. Mötet uppmärksammade 

formuleringen i årsplanen för 2016 där det står: En deltagarutvärdering görs vid varje 

kursavslutning. Om utvärdering är gjord är osäkert och Sandra lyfter till vuxgruppen. 

Nätverket efterfrågade på förra mötet information om vilka branschråd som 

vuxrektorerna sitter i. Sandra skickar med en sammanställning över detta med 

anteckningarna.  

Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Ingen rapportering. 

Nätverket KAA (Katarina Lindberg) 

Inget möte har genomförts sedan sist. 

Nätverket SIKT (Pähr) 

Inget möte har genomförts. 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa J) 

Se senare paragraf i protokollet. 

Nätverket SYV (Lisa E) 

I februari är nästa möte.  

 

Praktikverktyget 

SYV-nätverket tar fram turordningslistan på vilka verksamheter och kommuner som ska 

in i verktyget. Praktikverktyget lyder under syv-nätverket.  
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§ 109 Vårdsamverkan  
Tony Johansson beskriver en komplex fråga där skolans uppdrag, som utgår från 

Utbildningsdepartementet, genom elevhälsan hamnar nära hälsa- och sjukvård och 

socialtjänst, men där dessa verksamheter utgår från socialdepartementet och har vissa 

lagstadgade samverkansåtaganden exempelvis SIP. Mötet diskuterar svårigheter i 

gränsdragningar mellan uppdragen, men också hur resurserna används så att det bäst 

gynnar eleven.   

Elevhälsan har vissa medicinska insatser som ska utföras i skolan. Hälsokontroll, enklare 

sjukvårdsbesök, att följa riktlinjer för det nationella vaccinationsprogrammet samt viss 

grundläggande bedömning. Arbetet som utgår från elevhälsan ska vara förebyggande 

och främjande. Mötet är enigt om att samverkan är väsentligt, men att skolans uppdrag 

måste hävdas. 

Elevhälsonätverket och grundskolenätverket ska utse varsin representant till en 

arbetsgrupp för Vårdsamverkan Skaraborg, Barn och Unga.  Skol- och 

utbildningscheferna ska utse två representanter till styrgruppen för Vårdsamverkan 

Skaraborg, Barn och Unga, där en av dessa är ordförande vartannat år.  

 

Mötet beslutar  

Att utse Katarina Levenby och Karina Bronell till skol- och utbildningschefsnätverkets 

företrädare i Vårdsamverkan Skaraborg, Barn och Unga.  

 

§ 110 Prislistan  
Skövde kommuns skoljurist har börjat se över hur vår modell för gemensam prislista för 

gymnasieutbildningarna klarar de juridiska kraven. SKL har skickat exempel på några 

prislistor och dessa behöver granskas närmare innan rekommendation kan ges. 

Skoljuristen fortsätter med granskningen och återkommer för jul.  

 

§ 111 Konferenser 2017 
Arbetsgrupper ur skol- och utbildningschefsnätverket är utsedda och uppmanas göra 

nödvändiga bokningar av föreläsare snarast. Hillevi skickar namnförslag till grupperna. 

Skol- och utbildningscheferna påminns om att bjuda in skolledare (19/4) och politik 

(16/3) till dessa datum samt att komma ihåg alla fristående skolor och förskolor i 

inbjudan.  
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§ 112 Årsplaner 2017 
Årsplanerna 2017 för fokusområdet Kunskapsutveckling gicks igenom. Vissa 

förändringar gjordes under mötet och några mindre justeringar kommer att göras efter 

dagens möte. 

Mötet beslutar  

Att anta årsplanerna efter genomgångna förändringar. 

 

§ 113 Vinsttak i välfärden – konsekvensbeskrivning 

Skövde kommuns skoljurist kommer att se över vilka konsekvenser eventuella politiska 

beslut kring vinster i välfärden skulle få utifrån Samverkansavtalet för 

gymnasieutbildningarna i Skaraborg.   

 

§ 114 Informationsunderlaget  
Nedanstående punkter bifogads kallelse till dagens möte. Noteras bör att tjänsten som 

processledare för Vård och omsorgscollege fortsatt är vakant och att förbundsdirektör 

Per- Olof Hermansson skickat ut en vädjan till skol- och utbildningschefer samt 

socialchefer om hjälp med rekrytering. Frågan diskuterades och några inspel om hur vi 

kan tänka framåt kom från Falköping.  

 

Lärling – gymnasienätverket 

IKE arbetsgrupp 

Fullföljda studier – genom Trygghet och Studiero 

Gymnasiesärskolemässa  

VO-College processledare, tjänsten vakant 

DigiExam 

Antagningsbesked digitalt 2018 

Att anta på inriktning 

Anmälan om nämndens beslut kring gymnasieorganisation 2017/2018 

 

Mötet beslutar 

Att från och med 2018 delge eleverna deras antagningsbesked digitalt 

Att i enlighet med bifogad skriftlig information besluta att inte anta på inriktning på 

andra program än IN, ES, NB och HV  

 

§ 115 Kvalitetsuppföljning    

Susanna Ward Jonson och Maria Mjörnestrand redogör för kvalitetsuppföljningen som 

genomförs för första gången. Analysen bifogas.  
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§ 116 Vux Skaraborg – Regionalt yrkesvux 

Ny förordning träder i kraft den 1 jan 2017. Denna förordning ställer krav på regional 

samverkan då minst tre kommuner måste samverka i ansökan. Skaraborg är ett 

nationellt föredöme med vår utmärkt väl fungerande vuxnätverk där samverkan sker i 

15 kommuner. Detta har uppmärksammats genom att Skaraborg är ett av fyra 

nationella samverkansområden som är uttagna för att delta i projektet Regiovux.  

 

Den nya förordningen har villkor på kommunal medfinansiering på 50 %. I Skaraborg 

finns i dagsläget en överproduktion med ungefär hälften. Det nya kravet har uppkommit 

på grund av att många kommuner enbart erbjuder platser med statliga medel. Ett annat 

krav är att det liksom på gymnasieutbildningarna ska finnas APL i omfattningen 15 %.  

 

Budskapet från Johan Strömberg och Berndt Lundqvist, som representerade 

vuxnätverket på mötet, är att diskutera detta på hemmaplan med politiken. 

Förankringsprocessen i den egna kommunen är mycket viktig. Lokal politik måste fatta 

beslutet. Ärendet bör till skolchefsmötet i januari och beredning och styrelse i februari. 

Presentation befogas. 

 

§ 117 Övrigt 

Några har sedan tidigare fått inbjudan på mail till träff i Lidköping med Gustav Fridolin och 

regeringskansliet som initiativtagare. Träffen är den 18 januari 2017 men stor oklarhet 

råder. Gunilla ska undersöka och återkommer i frågan.  

  

 

§ 118 Avslutning 

Mötet avslutas. 

 
Mötestider 2017: 

27 januari 

16-17 mars 

28 april  

2 juni 

 

8 september  

19-20 oktober  

24 november  

15 december 


