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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 28 april, Gothia Science Park, Lokal Vänern och 

Vättern, kl 8.30 – 12.00. 

 

Beslutande Gustaf Olsson, Skövde 

Katarina Levenby, Hjo  

 Sandra Lindgren, Falköping 

  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pähr Nyström, Tibro 

   Katarina Lindberg, Mariestad 

  Anneli Alm, Tidaholm 

  Karina Bronell, Falköping 

  Rogher Selmosson, Skövde 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Maria Andersson, Gullspång 

  Yvonne Kjell, Vara  

 

Ej närvarande  Skara kommun, Grästorps kommun, Götene kommun, Essunga 

kommun, Karlsborgs kommun, Mariestads kommun 

  

Övriga deltagare  Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Isabel Eriksson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Thomas Roos, vuxrektor, Lidköpings kommun 

 Lisbeth Sjödin, vuxrektor, Skövde kommun 

 

Utses att justera Maria Andersson 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 27 - 45 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _________________________  

    Maria Andersson 

 

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

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 27 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Maria Andersson. 

 

§ 28 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 29 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

 

Nätverket Förskolan (Bosse)  

Ingen rapportering.  

 

Nätverket Grundskolan (Marita) 

En stor fråga under förra mötet var fritidshem. Viktigt att sprida goda idéer om 

verksamheten. Elevhälsan diskuterades och hur man där arbetar förebyggande och 

främjande. Närvaron på mötena är relativt god. En svårighet är kontaktlistan som 

ändras hela tiden.  

 

Nätverket Gymnasiet (Yvonne) 

Diskussion på mötet ifall de ska skicka ersättare så inte det blir luckor i närvaron. 

Skolcheferna anser att funktionen är det viktigaste, alltså går det bra att skicka någon 

annan. Nätverket hade några frågor som lyftes på skolchefsmötet: 

Är det möjligt att ha ett grundpris för gymnasieprogram? - Maria Gyllenberg föreslås 

komma till nätverket i höst för att klargöra hur programpriset räknas fram. 

Vem som ska rapportera när elever riskerar att inte fullfölja sin studier? - KAA ska 

rapportera via rektor som har det formella ansvaret. Detta är reglerat i skollagen. 

Elevregistersystemet bidrar också till transparensen. 

Bör det finnas ett IM-nätverk? Alla nätverk måste inte samordnas från Utbildning 

Skaraborg. Vid behov kan andra nätverk skapas och drivas. Frågan var uppe i november 

2016 och då svarade skolcheferna så här: Skolcheferna diskuterade det eventuella 

behovet av ett nätverk för IM. IM-frågor föreslås diskuteras på ett gemensamt möte per 
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termin för nätverken för grundskolan, gymnasiet och KAA. IM-frågor diskuteras under del av 

mötet, sedan kan man dela på sig.  

En fråga kring ”Stora rektorsgruppen” var om det finns någon budget för exempelvis 

lokalbokning. Inga centrala pengar finns, kommunerna får betala.   

 

Nätverket Särskolan (Karina) 

Inget att rapportera. 

 

Nätverket Vux (Sandra) 

Rapportering kommer senare i protokollet. 

 
Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Ingen rapportering. Frågan om tilläggsbelopp kommer senare i protokollet. 

 

Nätverket KAA (Katarina) 

Rapportering senare i protokollet. 

 

Nätverket SIKT (Pähr) 

Mötet senast handlade mest om NE. 8 kommuner har avtal med NE. 14 kommuner har 

avtal med Mediapoolen, alla utom Skara.  

Nätverket arbetar med LIKA.   

 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa J) 

Möte idag ihop med SIKT och SKIS. 

Utvärdering från skolledarkonferensen.  

 

Nätverket SYV (Annelie) 

Annelie har deltagit på ett möte, där fokus var på nätverkets struktur. I nätverket är 

inte alla kommuner representerade, men det finns undergrupperingar där alla är med.    

Praktikverktyget diskuterades och huvudadministratör Eva Axelsson var där. En 

uppdatering gjordes och önskemål framfördes om att snabba på processen.  

Stormöte för alla SYV i Skaraborg genomförs den 13/10 med besök av Åsa Sundelin, 

som pratar om bland annat nyanlända.  

 

§ 30 Vision kring samarbete kultur-skola 

Isabel Eriksson, kulturstrateg på Skaraborgs Kommunalförbund, föredrog förslag på 

samverkan mellan kultur och skola. Två tänkbara och angelägna områden är Kulturskola 

och Skapande skola. Kulturcheferna har önskan om en pool för kulturskolan. Det finns 
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pengar att söka från VGR i form av ett pilotprojekt. Poolen kan vara t ex en 

träblåspedagog som används av flera kommuner, där det inte finns underlag eller resurs 

för en heltid. Flera små yrkesgrupper inom kulturområdet kan komma ifråga.  

Ett flertal skolchefer i Skaraborg har kulturskolan som ansvarsområde; Vara, Tidaholm, 

Tibro, Gullspång och Skövde kommun i Roghers sektor.  

Inom Skapande skola (pengar från Kulturrådet) kan det finnas samordnare som både 

skolan och kultursidan kan rikta frågor till. Även här kan det kanske finnas en pool för 

samverkan mellan kommuner. 

Isabel behöver en grupp som kan se över detta. Bäst lämpade är de som har både skola 

och kulturskola som ansvarsområde. Presidiet i kulturchefsnätverket föreslås utgöra 

denna grupp tillsammans med några skolchefer som har både skola och kultur som 

ansvarsområde.  Maria Andersson och Marita Friborg utses.  

 

§ 31 Finansiering Yrkesbyrån  

Vuxrektor Thomas Roos, Lidköping och Lisbeth Sjödin, Skövde, föredrog den förändrade 

framtida finansieringen av yrkesvux. För att få statliga medel från och med 2017 krävs 

mera medfinansiering (50 %) från kommunerna och det krävs att minst 3 kommuner 

samverkar. I Skaraborg samverkar 15 kommuner och vårt arbete med Yrkesbyrån liknar 

det som staten nu kräver för att ge statliga medel. Redan nu fördelas 50 % av de 

statliga medlen gemensamt i Skaraborg. 50 % fördelas direkt till kommunerna. Dock 

måste varje kommun ta ställning till sin egen del i finansieringen framöver.   

2017 löser Skaraborg platser och medfinansiering utifrån påbörjat arbete. 2018-2019 

kommer det däremot att krävas större ekonomiska beslut och fler utbildningsplatser. 

Nätverket för vuxenutbildningen föreslår att driva Skaraborgs samverkan fullt ut.  

Frågan behöver komma upp på nästa kommunchefsmöte, på presidiemöte för styrelsen i 

Skaraborgs Kommunalförbund samt på nästa styrelsemöte i kommunalförbundet.  

 

Beredningen för Kunskapsutveckling har fått en dragning vid förra mötet och ställer sig 

bakom förslaget att med Skaraborgsfokus fördela de statliga medlen ur en gemensam 

pott. 

 

På dagens möte får vi en fördjupad dragning där vuxrektorerna beskriver verksamheten 

så här: 

2017 bryr vi oss inte om kommungränserna. En del kommuner lägger dock inte in några 

kommunala pengar alls, men får del av utbildningsplatserna ändå.  

2018 får man ta del av statsbidrag utifrån hur mycket medfinansiering kommunen 

bidrar med. Inga pengar läggs i en central pott.  

2019 kan vi göra som antingen 2017 eller 2018. 

Skochefsgruppen (och vuxrektorerna) tycker att det måste vara ett gemensamt ansvar 

att alla ska bidra. Några kommuner kan inte bidra med 0 kronor i insats och en del 

kommuner bidra med väsentligt större insats. Alla kommuner måste vakna till – alla ska 
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bidra för att få del av pengarna. De statliga medlen kommer att öka de kommande åren 

och om vi inte växlar upp så kan vi komma att missa pengar.  

Vuxrektorerna vill ha svar på fråga Vad? kring de kommunala pengarna. En 

ambitionsnivå efterfrågas. Besluten ska vara klara till 2019 och vuxrektorerna vill pröva 

modellen som föreslås 2018.  

Skolcheferna ställer sig bakom vad-frågan. Skaraborgshatten viktig, men alla måste 

delta med finansiering. Alla behöver inte bidra lika mycket men alla måste betala lite.  

Sammanfattningsvis kommer framöver varje kommunal plats att ge en statlig plats.   

 

§ 32 Fullföljda studier – genom trygghet och studiero   

Marita informerade från arbetsgruppens möte. Projektet är framgångsrikt och det finns 

ett stort intresse från kommunerna att ta del av konceptet. Arbetsgruppen ser ett behov 

av att växla upp och få stöd i organisation av antingen ett lärosäte eller av Skolverket. 

Viss osäkerhet råder om möjligheten att ta med nya kommuner vid årsskiftet. Kanske 

måste erbjudandet vänta till halvårsskiftet 2018.  

 

§ 33 Info om En skola för alla och Vägledning för livet 

Punkten hänskjuts till nästa möte den 2 juni. 

 

§ 34 Lärarutbildning, nuläge 

Gustaf informerar om dialog som pågår med rektor för Högskolan i Skövde samt 

prorektor. Allt går enligt den plan som innefattar en start av 32 platser på 

förskollärarutbildningen och 32 platser på F-3-utbildning den 1 januari 2018.  

Hillevi ska delta på möte med projektledare på His och projektledare på Högskolan i 

Borås. Frågor som ska diskuteras är de utmaningar som finns kring marknadsföring och 

rekrytering av personal till lärarutbildningen. Även VFU-platser, kontaktpersoner och 

personal med handledarutbildning är på agendan och skolcheferna kommer att inom 

kort få en förfrågan om inventering av nämnda saker.  

 

§ 35 Avstämningskonferens i höst 20 september 

Beredningen för Kunskapsutveckling har framfört önskemål om att fortsätta med 

avstämningskonferens efter att antagningen är klar till gymnasiet på hösten. Politiken 

ser en nytta med den samlade informationsbild med tillhörande analys som brukar 

presenteras. Avstämningskonferensen fastställdes till sen eftermiddag den 20 

september.  

 

§ 36 Fråga från förbundsdirektören kring förstärkt finansiering  

Hillevi redogjorde för läget på fokusområdet Kunskapsutveckling. En plan för 

resursförstärkning finns, varvid frågan om förstärkt finansiering avvaktas.  

         

§ 37 Rapport från kompetensforum 
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Rogher rapporterar från Kompetensforum och ger exempel på frågor som kan vara uppe 

i forumet.  

Nästa gång handlar Kompetensforum om hur vi kan öka Skaraborgs attraktivitet utifrån 

ett kompetensförsörjningsperspektiv. Denna fråga beslutades att skolcheferna ska 

diskutera vid mötet den 2 juni. På så vis får skolcheferna ett inspel i Kompetensforum 

då dessa ses den 12/6.  

  

§ 38 Grundskoleavtal IKE – diskussion om innefattande av grundsärskola  

Punkten hänskjuts till nästa möte den 2 juni. 

 

§ 39 Nya riktlinjer från SKL kring blankett ”guling”  

För att anordnarkommunen ska kunna fatta beslut om mottagande måste den ha 

information om hemkommunens utbildningsutbud. Denna information finns hos 

hemkommunens antagningskansli. Därför skulle det räcka med att antagningskansliet 

lämnar information och med anledning därav skulle man kunna tolka att det är onödigt 

att inhämta yttrandet från hemkommunen. Dessa nya riktlinjer har kommit från SKL och 

därför finns ett förslag till beslut om att Antagningskansliet får hantera de så kallade 

”gulingarna”. (Se informationsunderlaget.) 

Det är viktigt att antagningskansliet kommer överens med hemkommunen om att få 

lämna sådan information beträffande hemkommunens utbildningsutbud och detta sker i 

och med nedan fattade beslut i skolchefsgruppen.  

 

Mötet beslutar: 

att för att underlätta processen med yttrande och besluts skrivs det in i 

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg att 

antagningskansliet får ansvaret att fylla i den delen av blanketten där man 

lämnar information om hemkommunens utbildningsutbud. 

                                                                           

§ 40 Ny skrivelse kring tilläggsbelopp  

Leif har tillsammans med Tony Johansson, elevhälsochef i Skövde, tagit fram följande 

förslag på ny skrivning. Skrivningen har diskuterats med jurist.  

Nuvarande skrivning i avtalet; Elever i behov av särskilt stöd. Vid behov av särskilda 

undervisnings- och/eller elevvårdsinsatser skall samråd äga rum. Hemkommunen 

betalar den faktiska kostnaden i samråd med anordnarkommunen. 

 

Förslag till ny skrivning: Extraordinära stödåtgärder: Extra ersättning ska lämnas för 

elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Med extra ersättning avses 

ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extra ordinära 

stödåtgärder som inte har anknytning till den ordinarie undervisningen. Extra ersättning 
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ska endast utbetalas i undantagsfall och en utredning ska tydligt visa att eleven har 

behov av extraordinärt stöd. Hemkommunen ska i samråd med anordnarkommunen 

betala den faktiska kostnaden för den extra ordinära stödinsatsen. 

 

Tolkning av jurist är dock att detta ej går att överklaga om samförstånd ej uppnås. 

Däremot kan man lämna in en stämningsansökan och låta domstol avgöra, men detta 

bör förstås undvikas. 

 

Beslut tas av skolchefsgruppen kring ny skrivning vid nästa möte den 2 juni.  

 

§ 41 Antagning på inriktning.  

Antagningskansliet ser en fördel med ett enat sätt att sköta antagning till programmen i 

Skaraborg. (Se informationsunderlag.) Idag har vissa program antagning på 

inriktningsnivå och andra inte. Antagning på inriktning på BA, BF, EE, FT och HA bör 

undvikas då det inte följer praxis för antagning i övriga landet.  

Då antagningskansliet under en längre tid påpekat önskemålet om att ta bort antagning 

på inriktningsnivå har flera program ändrat utan problem. 

 

Mötet beslutar:  

Att huvudmännen i Skaraborg försöker ta bort antagning på inriktningsnivå där 

det är möjligt och vid beslut om antagning på inriktningsnivå alltid utgå från 

elevens bästa. 

 

§ 42 Ungvux 

Falköpings satsning ungvux: http://vemfn.se/ungvux/  

Fråga kring Skaraborgs kommuners intresse för konceptet. 

Punkten hänskjuts till nästa möte den 2 juni. 

 

§ 43 Resan i höst 

Arbetsgruppen som planerar hösten studiebesöksresa har ett förslag som innebär 

Halland.  Varberg alt Halmstad, finns som förslag men det lutar åt Varberg. Resan 

genomförs 19-20 oktober och har digitalisering som fokus.  

 

§ 44 Övriga frågor 

PUL – en skärpning kring personuppgiftslagen har trätt i kraft och detta kommer att 

påverka kommunerna och kommunalförbundet. Frågan lyfts som en första orientering 

av hur aktörerna tänker kring resurs t ex.  

 

Skolledarkonferensen 2018 – Konserthuset i Vara ska byggas om och vi försöker vara 

snabba med att fastställa ett datum för 2018. Två alternativ hittas: 4 eller 11 april. 

Beslut tas vid nästa möte.  

http://vemfn.se/ungvux/
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§ 45 Avslutning 

 

Nästa möte den 2 juni.  

 

Mötet avslutas 


