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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 24 november, Gothia Science Park, Lokal Vänern och 

Vättern, kl 8.30 – 15.00. 

 

Beslutande tf Pontus Düring, Skövde 

Katarina Levenby, Hjo  

 Sandra Lindgren, Falköping 

  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pähr Nyström, Tibro 

   Maria Appelgren, Mariestad 

  Karina Bronell, Falköping 

  Rogher Selmosson, Skövde 

  Yvonne Kjell, Vara 

  Gunilla Kindberg, Lidköping  

  Maria Andersson, Gullspång 

  Annelie Alm, Tidaholm 

 Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

 Bosse Svensson, Essunga            

  Eva Dahl, Grästorp 

  Marita Friborg, Töreboda 

 

Ej närvarande Skara kommun, Gullspångs kommun, Grästorps kommun och 

Tibro kommun.  

  

Övriga deltagare       Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Lisa Gillström, projektledare Vägledning för livet och En skola för    

 alla 

 Moa Mannesson, delprojektledare Vägledning för livet och En   

 skola för alla 

 Jenny Hennecke, Göteborgsregionens kommunalförbund 

  Erik Sand, Ung Företagsamhet 

  Hanna Hjalmarsson Bohrén, Ung Företagsamhet 

  Alexandra Wollmar, InVäst 

 Susanne Sandgren. Processledare Fullföljda studier/Social  

 hållbarhet  

  Inger Hannu enhetschef Folkhälsa Skaraborg 

  

Utses att justera Marita Friborg 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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Sekreterare  _________________________  Paragrafer 93 - 111 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Yvonne Kjell 

 

Justerande  _________________________  

   Marita Friborg 

 

 

§ 93 Mötets öppnande 

Ordförande Yvonne Kjell hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 94 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Marita Friborg. 

 

§ 95 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 
§ 96 Lärarutbildningen 

I januari 2018 startar lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde i regi av Högskolan i 

Borås.  

En lång process har blivit framgångsrik och 32 platser till förskollärarutbildning och 32 

platser till grundlärare F-3 kommer att erbjudas. Söktrycket är mycket högt och antalet 

förstahandssökande överstiger antalet platser med råge. Under processens gång har ett 

flertal möten genomförts på olika nivåer och med både tjänstepersoner och politiker 

som deltagande.  

Under hösten 2016 och i början av 2017 fördes en diskussion om eventuella kostnader 

för kommunerna i Skaraborg på grund av ökade kostnader för Högskolan i Borås att 

förlägga utbildningen i Skövde. En summa som diskuterades var 3 miljoner kr årligen. 

Denna summa framkom på möte i Borås där Skaraborg var representerat av Hillevi 

Larsson, utbildningsstrateg och Katarina Lindberg, utbildningschef i Mariestad. Vid 

möten i skolchefsgruppen och i beredningen för Kunskapsutveckling var finansierings 

frågan uppe, men då med kommentaren att summan var hög. Frågan om finansiering 

var inte uppe i styrelsen, men kommunchefsgruppen fick en dragning. Från Högskolan i 

Borås kom efter mötet i december 2016 inget ytterligare påbud om bidrag till 

finansiering.  

Den 2 juni var projektledare Anita Kjellström Högskolan i Skövde i skolchefsgruppen för 

att presentera det långt framskridna förslaget om att starta lärarutbildning i januari 

2018. Vid detta möte, ställde både Yvonne Kjell, Vara och Gustaf Olsson, Skövde en 
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mycket tydlig fråga om finansiering av lärarutbildningen som varit uppe tidigare i 

processen. Svaret från projektledaren var att det inte skulle bli några kostnader för 

kommunerna mer än möjligtvis för en kortkurs i handledning. Under dagens möte 

redogjorde Hillevi för samtliga protokoll och anteckningar under 2017 som tar upp 

lärarutbildningens start.  

Den 17 oktober är Hillevi Larsson och Per-Olof Hermansson kallade till möte med Björn 

Brorström, rektor för Högskolan i Borås, Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde 

samt prorektor Lena Mårtensson. Då framförs krav på medfinansiering i 

storleksordningen 1, 85 miljoner för 2018. Dock bara för detta enstaka år eftersom 

Högskolan i Borås enligt rektor kommer att få ökad tilldelning av platser för 2019 och 

framåt. P-O och Hillevi redovisat Skaraborgs syn på detta utifrån dialog med aktörerna 

enligt ovanstående sammanställning.  

P-O diskuterar med HB om att se detta som ett samarbetsprojekt och med det i grunden 

dela summan på tre parter; Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Skaraborgs 

kommunalförbund. Det skulle i så fall bli 600 000 kronor att fördela enligt principen om 

invånarantal, en engångssumma 2018.  

Ovanstående diskuterades på dagens skolchefsmöte. Mötets mening är följande: 

Skaraborgs kommuner ställer upp denna gång. Men det förutsätter att alla kommuner 

ställer upp. Kommunchefsgruppen måste fatta beslutet. Beslutet att förorda att ställa 

upp med 600 000 kronor fördelat på 15 kommuner är grundat på att kommunerna ser 

en stor vinst med att utbildningen kommer igång. Dock framhåller skolcheferna att det 

inte är självklart att alla elever kommer från Skaraborg, det kan sannolikt bli så att 

kommunerna betalar för studenter som kommer från helt andra kommuner. 

Skolcheferna ser också en påbörjad väg mot större dialog och samarbete med 

Högskolan i Skövde kring andra verksamheter som kan gynna kompetensförsörjning och 

utveckling. Detta påbörjade samarbete önskar mötet lyfta som positivt för framtiden.  

 

Förslag till beslut: 

Att ställa sig bakom finansiering med 600 000 kronor enligt fördelningsnyckeln utifrån 

invånarantal under förutsättning att  

- alla kommuner ställer upp 

- det är en engångssumma 2018. 

- kommuncheferna fattar beslutet 

- skriftligt underlag presenteras 

 

§ 97 Modellarbetet – Fullföljda studier 

Susanne Sandgren, processledare Fullföljda studier, och Inger Hannu, ansvarig för 

folkhälsoarbetet i Skaraborg, berättar om arbetet med modellen som ligger till grund för 

arbete kring trygghet och studiero. Modellen ska så småningom även appliceras på 

verksamhet mot barnfetma, psykisk hälsa och hälsosamt åldrande. 
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Social hållbarhet är det samlande begreppet för aktiviteterna som Susanne 

processleder. Beredningen fick information om bakgrund, nuläge och arbetet framåt. 

Susanne satte också in alla projekt och verksamheter i sitt sammanhang och en 

engagerad diskussion fördes kring detta.  

Det arbete som kommit längst av folkhälsodelarna är Fullföljda studier genom trygghet 

och studiero. Detta arbete utgår från forskaren Helene Jenvéns arbete och fem 

kommuner i Skaraborg deltar hittills. Möjligt finns för enskilda skolor/enheter att gå 

med. Mötet önskar se specificerade kostnader för dessa enheter.  

Presentationen bifogas. 

  

§ 98 En skola för alla och Vägledning för livet  

Lisa Gillström, projektledare, berättar om projektet En skola för alla och Vägledning för 

livet som nu pågår i Skaraborg samt i två andra delregioner i VGR; Boråsregionen och 

Fyrbodals kommunalförbund samt Samordningsförbundet Väst i norra Bohuslän. 

Projektet En skola för alla är ett deltagarprojekt och 400 ungdomar ska komma i studier 

eller arbete under projektets gång. Skaraborgs andel av dessa 400 är 170 stycken.  

Mötet diskuterar att det kan vara svårt att nå dessa 170 ungdomar. Svårigheter kan 

finnas genom att de är uppknutna till andra projekt. En annan synpunkt är att både 

stora kommuner och små kommuner har svårt att hitta personer för att arbeta i 

projektet med lön från projektet. Dessutom ser kommunerna svårigheter med att bidra 

med den medfinansiering som är överenskommen.  

Oro uttrycks för att det eventuellt kommer att behövas administrationshjälp ute i 

kommunerna. Tidsrapporteringen sköter projektets personal, men de måste få in 

rapporterna.  

Vägledning för livet presenteras separat. Pilotskolor i Skaraborg är De la Gardie-

gymnasiet och Gymnasium Skövde.  

Skolcheferna uttryckte farhågor kring att Skaraborgs kommuner för tillfället deltar i 

många olika projekt som till stor del riktar sig till samma målgrupp av unga, men också 

till samma yrkesgrupper i verksamheterna. Önskemål framförs om att vid nästa möte få 

se en tydlig karta över alla projekt, målgrupper etc. Presentation bifogas. 

 

§ 99 Information om genomförd SYV-Barometer samt enkät om vägledning till 

skolchefer  

Moa Mannesson, delprojektledare i Vägledning för livet redovisade SYV-barometern som 

genomfördes under maj/juni 2017. 31 % av studie- och yrkesvägledarna svarade på 

enkäten i Skaraborg, det motsvarar 25 stycken individer. Presentation och siffror/staplar 

biogas.  

Skolcheferna svarar i realtid på ett par frågor via verktyget menti.com.  
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§ 100 Ung Företagsamhet  

Hanna Hjalmarsson Bohrén, som jobbar med grundskolekonceptet, presenterade detta 

och gav exempel på hur ett sådant arbete kan gå till. Hon berättar att 13 av 15 

kommuner i Skaraborg nu använder konceptet. Tibro och Grästorp är inte inne än men 

har påbörjat en dialog.   

Några olika läromedel för grundskolan finns, de fungerar ämnesövergripande och det 

bygger på lärare som driver arbetet.  

Erik Sand ansvarar för gymnasiet och passade på att påminna om UF-mässan i vår.  

UF´s representanter framhöll vikten av samarbete och gav exempel från bland annat   

Karlsborgs kommun där alla elever i åk 8 deltar. Samarbete med  

kommunalförbundet utifrån tillväxtmedel finns också.  

UF erbjuder hjälp med exempelvis framtidsdagar eller andra temadagar i  

skolor/kommuner.  

En möjlighet för att nå rektorerna är att UF bjuds in till möte som skolcheferna har med 

sina rektorer.  

Presentation bifogas.  

 

§ 101 Folkhögskolespåret  

Jenny Hennecke från Göteborgsregionens kommunalförbund föredrog 

folkhögskolespåret. Konceptet är lämpligt för ensamkommande barn finns från 2016 i 

Västra Götalandsregionen. I Skaraborg är det två folkhögskolor som erbjuder spåret; 

Hjo folkhögskola och Vara folkhögskola. Vara har i höst haft uppstartsmöte med 90 

deltagare. Folkhögskolespåret riktar sig främst till ensamkommande 18-19-åringar som 

har svårt att komma in på gymnasiet. Målgruppen är dock bredare – ensamkommande 

unga 18-21 år som har uppehållstillstånd. Ungdomarna bor på skolan även över 

sommaren. Ersättningen är 750 kr per elev. Diskussion förs om det är enbart mat och 

boende som ingår eller om skolkostnaden också ersätts.  

Möte i Hjo är planerat till den 11 januari med deltagare fråm AF och kommunerna kring 

en eventuell fortsättning av konceptet. Då föreslås även nyanlända som inte enbart är 

ensamkommande att få innefattas.  

Skolcheferna menar att detta är en angelägen för socialcheferna och föreslår ett de 

informeras för en dragning av Jenny. Hillevi tar vidare till samordnare för välfärd, Hanna 

Linde.  

 

§ 102 Ekonomi - budget och kostnader för fokusområdet Kunskapsutveckling   

Hillevi redogjorde för budget för Kunskapsutveckling 2017. Presentation bifogas.                          

 

§ 103 InVäst – övergripande nulägesrapport  

Alexandra Wollmar gav information kring pågående arbete med integrationsfrågor i 

Skaraborg. Alexandra arbetar som integrationssamordnare på kommunalförbundet i två 
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projekt som driver dessa frågor. Skolcheferna ombeds vidareskicka det material som 

bifogas denna punkt.  

§ 104 Tema 2018 för skolchefsgruppen  

Tema för 2018 fastställdes till Digitalisering. Samma tema och samma benämning som 

under 2017.  

Skol- och utbildningskonferensen 1-2 mars diskuterades. Falköping meddelar att ingen 

från kommunen kan vara med. Mötet behåller trots detta satta datum. Förslag på plats 

för denna konferens är Viktoriahuset på Läckö. Hillevi undersöker möjligheterna att boka 

detta.  

 

§ 105 Yrkesbyrån 2020    

Från 2019 krävs en ny finansieringsmodell för Yrkesbyrån 2020 och Sandra Lidberg, 

förvaltningschef i Falköping, redogör för var vi står nu.  

Respektive skolchef ansvarar för dialog med kommunchef och politik i sin egen kommun 

under arbetets gång. 

Ärendet fortgår enligt följande plan: 

 

15/12 Fortsatt dialog i vuxrektorsgruppen med inspel från skolcheferna  

19/1   Färdigt förslag i vuxrektorsgruppen om en ny finansieringsmodell  

19/1   Färdigt förslag till skol- och utbildningschefsgruppen  

9/2     Färdigt förslag till Beredningen för Kunskapsutveckling  

16/2   Färdigt förslag till kommunchefsgruppen  

15-16/3 Färdigt förslag till styrelsen  

 

Utredningen som ska göras avser en finansieringsmodell för regionalt yrkesvux och ska 

gälla från 2019. Kommunala medel måste från 2019 avsättas i budgetramarna. Alla 

kommuner måste bidra med medel. Avsikten är att satsningen ska vara långsiktig och 

inte beroende av de statliga medlens storlek.   

Grundarbetet för samverkan är redan gjort. Frågan är hur vi ska kunna skapa tillräckligt 

många utbildningsplatser. Uppskattningsvis kostar varje plats 50 000 kr. Totalt blir det 

ungefär 1800 platser.  

Tidigare har 50 % av de statliga medlen avsatts till Yrkesbyrån för en gemensam 

fördelning utifrån behoven i Skaraborg. 2018 finns inga gemensamma pengar, all 

kommuner hanterar medlen själva enligt modellen att så mycket kommunen växlar in 

får de tillbaka. 

Sandra redogjorde för hur olika fördelningsmodeller ger olika konsekvenser för 

kommunens egen budget. I bifogad fil ska röd kolumn förstås som att den är tvingande 

och grön kolumn som finansiering där alla kommuner kan fatta olika beslut om 

kostnadens storlek. Alla kommuner måste enas kring samma procentsats. Mötet 

uppehöll sig i diskussionen kring en procentsats på 20-25 %.  



  

SI DAN 7 AV 11 

Skolcheferna beslutade att återkomma kring detta vid nästa möte den 15 december. 

Skolcheferna vill att arbetsgruppen kring Yrkesvux 2020 funderar vidare på den 

geografiska spridning samt hur platserna ska identifieras. En annan synpunkt var att 

kommunerna kan välja att inte söka alla platser.  

 

§ 106 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

 

Nätverket Förskolan (Bosse, Kajsa) Kajsa deltog på möte på en ny förskola i Tibro. 

Fortsatt diskussion kring sommarlovet för barn till studerande vid SFI. Nätverket vill gå 

vidare med skrivelse och undrar vart de ska vända sig. Skolcheferna ger svaret att det 

möjligen är AF och/eller barn- och äldreministern. Andra frågor var rekrytering till yrket 

och de stora utmaningar som detta är. Nätverket diskuterade andra lösningar som 

exempelvis barnskötare. Nästan alla kommuner var representerade.  

 

Nätverket Grundskolan (Marita) Nätverket sågs förra veckan, Moa Mannesson var 

gäst och pratade om En skola för alla. Andra frågor var den nationella 

digitaliseringsstrategin och lärplattformar. Diskussion kring datorkostnader.  

 

Nätverket Gymnasiet (Yvonne) Möte genomfördes under vecka 44. Frida på 

antagningskansliet deltog och de hade en diskussion som var givande. 

Antagningsproblematik kring sommarskolan. Sommarskola behöver ligga innan 

terminen är slut egentligen. Lovskola finns på sport- och påsklov. Skolcheferna önskar 

att Hillevi och Frida ser över frågan i syfte att hitta kreativa lösningar.  Även lönenivån 

för lärare som arbetar på lovskolan diskuteras. Olika exempel ges: lön till lärare med 

koefficient 1,4, inom 40-timmarsvecka, pensionerade lärare etc. 

Länsstudiedagen diskuterades utifrån att Lidköping sagt nej till deltagande 2018. 

Orsaken uppges vara att den ligger under vecka 44. Gymnasienätverket har ett förslag 

som beskrivs i deras anteckningar så här: 

Under diskussionen på mötet 1/11 så lyfts det upp att de nätverksträffar som några 

Gymnasieprogram genomfört under läsåret 16/17 (istället för Länsstudiedag) har varit 

mycket lyckade. Musikutbildningarna på Gymnasium Skövde och De La Gardie träffades, 

detsamma gjorde Ekonomiprogrammen från några skolor.  

En idé växer fram under mötet att släppa den gamla iden kring en Länsstudiedag 

anordnad på ett ställe och att istället anordna Nätverksträffar för vart och ett av de 

gymnasieprogram som finns inom Utbildning Skaraborg. De skolor som ingår i 

Utbildning Skaraborg anordnar proportionerligt utifrån storlek nätverksträffar för några 

gymnasieprogram vardera på en specifik dag.  

Flera fördelar lyfts upp med att anordna en Nätverksdag istället för en Länsstudiedag.  

En är att förberedelserna för arrangemanget sprids ut på samtliga inblandade skolor 

varje år. På så sätt slipper en skola att ta hand om ett jättearrangemang vart fjärde 
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eller vart femte år. En annan fördel som lyfts upp är att innehållet för varje programs 

nätverksträff sätts av respektive program, vilket förhoppningsvis kan leda till att dagen 

återigen känns mer angelägen för Skaraborgs gymnasieskolor.  

 

Beslut: 

Länsstudiedagen omvandlas till Nätverksdag enligt ovanstående förslag från 

gymnasienätverket.  

Vid nästa möte i skol- och utbildningschefsgruppen fattas beslut om när nätverksdagens 

genomförs 2018; tisdag v 48 eller tisdag v 44 

 

Nätverket Särskolan (Karina) Nätverket ber skolchefsgruppen att undersöka den egna 

kommunenens möjlighet att starta gymnasiesärskolans program Samhälle, natur och 

språk samt Programmet för estetiska verksamheter, bild, då detta saknas i utbudet. 

Programmen föreslås i så fall starta hösten 2019. Frågan tas till Nätverket för gymnasiet 

den 19 januari samt till första skolchefsmötet 2018. 

 

Nätverket Vux (Sandra) Revidering av vuxavtal har påbörjats inför att det ska gälla 

från 1/1 2019. Kvalitetsbilaga ska ses också över. 

Nämndsbeslut kring SO-avtal samlas in av Hillevi och Johan Strömberg. 

Distansundervisning är under upphandling av utsedd grupp. 

 

Nätverket Elevhälsan (Leif) Nätverket presenterar sitt arbete, erfarenhetsbyte. Det är 

mycket uppskattade möten, ett bra nätverk. Föredragning om social hållbarhet av 

Susanne Sandgren.  Vid nästa möte deltar Moa Mannesson samt Jessica Ek.  

 

Nätverket KAA (Maria Appelgren) 

Deltagare var:  

Louise Bäck – Vara 

Irene Johansson – Tidaholm 

Linda Svensson - Tidaholm 

Kenneth Säll – Skara 

Caroline Lidsund – Lidköping 

Peter Gård - Lidköping 

Ann-Sofie Jansson – Skövde 

Katarina Keijser – Gullspång 

Fredrik Grahn – Mariestad 

Sofia Jonsson – Götene 

Sofia Wallin – Falköping 

Jonas Engernäs – Essunga 

Hanna Lyckhage – Grästorp 

Hans Oskarsson – Tibro 
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Sara Holm – Tibro 

Nils-Evert Kjellén – Töreboda 

Helena Grenabo – Hjo 

 

Nätverket SIKT (Pähr) Ingen rapportering. 

 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa) Mötet blev inställt. Nästa möte i 

februari.                                                                           

 

Nätverket SYV (Annelie) Moa Mannesson deltog och fick många frågor kring projektet.  

Frida från antagningskansliet deltog också och fick frågor om vilka platser som är lediga 

och om dessa kan visas publikt. Andra frågor kring fri kvot och dispens i engelska.  

 

Praktikverktyget. Tidaholm går in i verktyget nu, Karlsborg, Tibro och Vara inför hösten. 

En värdefull effekt av verktyget är tydligheten kring juridiska spörsmål. 

  

§ 107 Årsplaner Kunskapsutveckling 

Årsplanerna för fokusområdet Kunskapsutveckling gicks igenom vid sittande möte.  

 

§ 108 Mötestider 2018  

Mötestiderna för 2018 diskuterades. Första mötet 2018 blir den 2 februari istället för det 

som var föreslaget. Reviderat dokument bifogas. Kallelsen till skolchefsmötena skickas 

hädanefter ut i Outlook.  

 

Mötestider 2018 fastställs till: 

2 februari 

1-2 mars 

6 april 

25 maj 

17 augusti 

21 september 

18-19 oktober 

9 november 

14 december 

 

§ 109 Blankett omarbetad Rutin för köp av gymnasieplats 

Frågan hänskjuts till mötet den 15 december. Blanketten skickas ut. 

 

 

§ 110 Övriga frågor     
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Fortsättning av skolchefsmöte under eftermiddag - Förslag upprepas om möjlighet 

till att utanför mötet stanna kvar under del av eftermiddagen för att dryfta utmaningar 

och utbyta erfarenheter.   

 

Mera dialog - Synpunkter framförs på att skolcheferna önskar mera dialog. 

 

Spel som etableringsverktyg  

Bakgrund: Västsvenska ESF-rådet är intresserat av att förstudien som Högskolan i 

Skövde gjort, får en fortsättning i ett genomförandeprojekt. För att de goda resultat 

som förstudien visar följs upp, har en dialog med högskolan och Skaraborgs 

kommunalförbund tidigt inletts. I denna dialog framkom att kommunalförbundet ingår i 

flera ESF-projekt med koppling till skolan och tanken om att involvera flera förvaltningar 

uppstod. De kommunala verksamheter som är lämpliga är förutom skolan även kultur, 

fritid och arbetsmarknadsenheten.  

 

Samtal kring denna tanke har förts med de större kommunerna Lidköping, Falköping, 

Mariestad och Skövde. Genom att bredda projektets deltagande till nämnda 

verksamheter sprids även medfinansieringen. Den största delen av medfinansieringen 

står högskolan för.  

 

Skolcheferna ser ingen möjlighet att involvera ytterligare ungdomar och personal i 

projekt som riktar sig till målgruppen som inte fullföljer gymnasiestudier eller riskerar 

att hoppa av. Det är i nuläget många projekt som pågår mot denna målgrupp och 

farhågorna är att inte kunna leverera de resultat som projekten avser att nå. De 

tillfrågade kommunerna rapporterar att de är tveksamma eller att de kommer att säga 

nej till att ingå i projektet.  

Skövde svarar nej, Mariestad har inte bestämt sig, Falköping säger nej, Lidköping var 

inte närvarande när denna fråga diskuterades.  

 

Beslut: 

Att inte ställa sig bakom ansökan 

 

Styrgrupp Colla-projektet. Kajsa Eriksson Larsson uppmärksammade oss på att 

styrgruppen i Colla-projektet har möte den 8 februari, samtidigt som Skaraborgsdagen 

genomförs. Ev krockade mötet även med andra pågående aktiviteter. Hillevi undersöker 

möjlighet att flytta styrgruppens möte. 

 

Konferens. Påminnelse om konferensen den 26 januari ” Den ljusnande framtid är vår”. 

  

Revidering av Måldokumentet. Vid förra mötet beslutades att en arbetsgrupp kring 

revidering av Måldokumentet ska tillsättas. Denna arbetsgrupp blir presidiet, som nästa 

år består av Katarina Lindberg, Skövde, Gunilla Kindberg, Lidköping och Yvonne Kjell, 

Vara. Arbetet med revideringen startar upp i början av 2018. 

 



  

SI DAN 11 AV 11 

Information om nytt avtal med naturbruksförvaltningen. Ett förslag till 

naturbruksavtal är framtaget och VGR föreslås vara huvudman även nu. Presentation 

bifogas samt fil med skatteväxlingsexempel. En fråga som skickas med från 

skolchefsgruppen är vad en plats vid ett naturbruksprogram kommer att kosta? 

 

§ 111 Avslutning 

Mötet avslutas. 

 

Mötestider 2017  

15 december 

Första mötet 2018: 

2 februari 


