
SIDAN 1 AV 5 

SI DAN 1 AV 5  

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

E-post utbildning@skaraborg.se • Webb www.utbildningskaraborg.se 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 5 april 2019, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, 

Skövde. Lokal Vänern och Vättern 

kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Anneli Ahlm, Tidaholm 

 Johan Rahmberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

 Ove Brodin, Lidköping 

 Leif Lagergren, Götene 

 Jonny Palmkvist, Skara 

Marita Friborg, Töreboda            

Maria Appelgren, Mariestad 

  Sandra Lindgren, Falköping 

  Eva Dahl, Grästorp 

  Tina Hededal, Essunga 

  Maria Andersson, Gullspång 

  Karin Gustavsson, Karlsborg 

                                 Per Hallén, Tibro 

   

Ej närvarande Vara kommun och Hjo kommun 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Yvonne Härling, Lidköpings kommun 

 Jenny Larsson, projektledare InVäst 

 Per Johansson och Maria Ström, Skaraborgs Personalchefsnätverk 

 

Utses att justera Jonny Palmkvist, Skara 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 31 – 46 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

 Jonny Palmkvist 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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§ 31 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 32 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Jonny Palmkvist. 

 

§ 33 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 34 Besök av personalchefsnätverket 

Per Johansson, HR-chef i Mariestad, Töreboda och Gullspång och Maria Ström HR-chef i 

Falköpings kommun besökte skolcheferna för att berätta om sitt arbete i Skaraborgs-

nätverket. Nätverket fokuserar på kompetensförsörjning i Skaraborg och de utmaningar 

som är kopplade till detta. Ett flertal exempel på givande samarbeten ges.  

Vid diskussionsstunden uppkom flera förslag om arbetstider, samarbeten med 

kompetenshöjning för vissa yrkesgrupper för att behålla dessa och tankar om att köpa 

uppdragsutbildning för exempelvis fritidspedagoger och förskollärare. Vikten av att 

ändra attityder, att börja prata gott om skolan lyftes och behovet av att möta ungdomar 

tidigare när det gäller kommunala jobb. Fördelarna med kommunala jobb är flera; bra 

chefer, bra personalpolitik och arbetsgivare, bra försäkringar och pensionsavtal. Se 

presentation på samverkansytan. 

 

§ 35 Prislistan  

Kommunchefsgruppen återremitterade 2019-03-15 årets förslag till prislista till 

skolcheferna/ekonomgruppen. 

Ekonomgruppen fick i uppdrag att ta fram alternativ kring prislistan. Två ekonomer har 

genomfört uppdraget; Jens Sjöstrand i Falköping och Yvonne Härling i Lidköping. De 

olika alternativen var: 

 

• 2019 års föreslagna prislista där prisökningen är 3.13% 

• Att köra på 2018 års prislista även detta år. (Det innebär en prissänkning med 

3,13 %) 

• Att räkna ner prislistan från 2019 års höjning på 3,13% till en höjning på 2%  

• Att räkna ner prislistan från 2019 års höjning på 3,13% till en höjning på 1,7%  

• Att räkna ner prislistan från 2019 års höjning på 3,13% till en höjning på 1,5%  

• Att ta bort de två dyraste huvudmannapriserna per program och sedan räkna 

snittpris 

 

Skolcheferna fick information av Lidköpings ekonom, Yvonne Härling. Underlag skickas 

ut under följande vecka som stöd i dialogen på hemmaplan med nämndspolitik, kso och 

kommunchef. Beslut fattas av styrelsen den 10 maj.  

Skolchefsgruppen föreslår två steg: 
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1. Underlag förankras och lyfts till styrelsen enligt ovanstående    

                        text.  

2. En arbetsgrupp utses för att föreslå en modell som över tid 

                        hanterar frågan med prislistan och där samverkan för  

                        Skaraborgs elevers bästa fortsätter att utvecklas. Arbetsgruppen  

                        ska vara representerad av ekonomer, skolchefer från både 

                        köpande och säljande kommun och skolchefer från både stor och  

                        liten kommun samt chef för antagningskansliet i egenskap av 

                        driftsansvarig för IKE-systemet.   

 

De har enligt uppdraget även tittat på närliggande samverkansområden. I 

Boråsregionen finns ingen gemensam prislista, men samverkan sker i övrigt som i 

Skaraborg med förstahandsmottagande till exempel. I Karlstad finns heller ingen 

gemensam prislista. Yvonne tipsar om Swecos utredning som jämför prislistor i 

gymnasiesamverkan i Sverige. 

http://www.fbregionen.se/UserFiles/Archive/8546/Gymnasieregioner_genomgang_av__

prislistor-_Sweco_003.pdf 

Se presentation på samverkansytan. 

 

§ 36 Inväst, projektavslut 

Jenny Larsson berättar om ESF-projektet InVäst som avslutas under våren. Se 

presentation på samverkansytan. 

  

§ 37 Måldokumentet – tilläggsuppdrag    

Hillevi informerade om att ärendet ”Revidering av Måldokument Utbildning Skaraborg” 

bordlades av styrelsen den 29 mars och är åter på dagordningen hos styrelsen den 10 

maj. Det var många synpunkter, dock inga yrkanden, varvid dokumentet går upp 

oförändrat den 10 maj. Även här uppmanas skolcheferna att förankra på hemmaplan.  

 

§ 38 Plan för övergripande strategier för obehöriga elever           B 

Ove Brodin, Jonny Palmkvist och Maria Andersson får i uppdrag att i samarbete med 

gymnasienätverket och IM-nätverket tar fram en övergripande plan för obehöriga 

elever.  

Fristående gymnasieskolor kontaktas, men ingår inte i nätverken. 

 

Mötet beslutar 

att det ska skrivas fram en övergripande plan för obehöriga elever i syfte att säkerställa 

en gemensam hantering 2020.  

Beslutet återkopplas till styrelsens presidium.                   

 

§ 39 Praktiknära forskning     

Ett samarbete med lärarutbildningen i regi av Högskolan i Borås startas. Vi bildar en 

arbetsgrupp kring praktiknära forskning där två stycken skolchefer föreslås ingå.  

Arbetsgrupp kommer att bestå av: 

http://www.fbregionen.se/UserFiles/Archive/8546/Gymnasieregioner_genomgang_av__prislistor-_Sweco_003.pdf
http://www.fbregionen.se/UserFiles/Archive/8546/Gymnasieregioner_genomgang_av__prislistor-_Sweco_003.pdf
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Peter Andersson, biträdande sektionschef med särskilt ansvar för lärarutbildning förlagd 

till Skövde 

(Anita Kjellström, sektionschef för lärarutbildningen vid Högskolan i Borås) 

Skolchef 

Skolchef 

Hillevi Larsson, utbildningsstrateg Skaraborgs kommunalförbund 

Vilka skolcheferna blir beror på översynen av nätverksansvaret som sammanställs efter 

mötet.  

 

§ 40 Vg2030  

Arbete med ny regionutvecklingsstrategi (VG2030) pågår. För att säkerställa inspel från 

Skaraborgs skolchefer avseende den sociala dimensionen och kompetensförsörjning 

bland annat, så bjuds Eva-Lena Ekman, regionutvecklare, in till mötet den 10 maj.  

 

§ 41 Basgrupper (fortsatt arbete med nätverken) 

Se presentation på samverkansytan. 

 

§ 42 Tema Förändringsledarskap 

Skolledarkonferensen, reflektioner. 

Det var mycket positiva reaktioner på skolledarkonferensen. Talarna var uppskattade 

och arrangemanget med lokalisering i Vara konserthus fungerar utmärkt. Service, 

teknik, logistik är av hög klass.  

Studieresa 2019. 

Arbetsgruppen kring studieresan har påbörjat planeringen.   

 

§ 43 Rapport från Vårdsamverkan Barn och unga (Katarina) 

Ingen rapportering. 

 

§ 44 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

 

• Nätverket Förskolan (Kajsa) 

• Nätverket Grundskolan (Marita) 

• Nätverket Gymnasiet (Ove, Jonny) 

• Nätverket Särskolan (Karina) 

• Nätverket Vux (Sandra) 

• Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Elevhälsonätverket önskar deltagare från alla kommuner. Viktiga diskussioner sker på 

mötena om samverkan skola/socialtjänst. Önskan framförs till kommunalförbundet om 

att göra en mötesstruktur då flera viktiga skarborgsmöten ofta krockar, fredagar bör 

dock kvarstå som mötesdag. Leif kommer att prioritera möte i elevhälsonätverket den 
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10 maj. Det byts folk hela tiden, hur håller vi reda på detta? Gärna genom en matris – 

Teams? 

• Nätverket KAA (Maria Appelgren) 

Vid alla nätverksträffar i KAA deltar Moa Mannesson från En skola för alla och Sara Holm 

från IMprove.  Nästa möte sker kommande vecka och de undrar om de ska träffa SYV-

nätverket och i så fall varför?  

• Nätverket SIKT (Pähr) 

• Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Eva)                                                                                 

• Nätverket SYV (Annelie) 

SYV-nätverket var positiva till att göra en ansökan till VGR om att se över möjligheterna 

att starta jobbcirkus i Skaraborg. 

Alla SYV träffades nyss på sin återkommande nätverksdag. Martin Hugo från Jönköping 

University föreläste om Att motivera när ingen motivation finns.  Martin var mycket 

uppskattad. Även projekten En skola för alla och IMprove deltog.     

  Nätverket IM (Maria Andersson) 

 

§ 45 Övriga frågor  

Johan Rahmberg berättade om att de går in med en ansökan om att starta lärcentra. 

Det är kommunerna Skövde, Hjo, Tibro, Skara och Karlsborg som gör detta gemensamt. 

Falköping och Tidaholm gör en ansökan tillsammans också. 

Marita Friborg tar upp problematiken med att många som nu befinner sig på IM snart 

blir 20 år. Vad gör vi då med denna grupp elever? Gymnasium är inte längre möjligt och 

koppling mellan IM och vuxenutbildning behöver tydliggöras. Individerna behöver förstå 

att vux är nästa steg. Språkintegrerade arbetssätt behöver förbättras.  

       

§ 46 Avslutning 

Mötet avslutas. 

Nästa möte: 

10 maj 

 


