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

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

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 22 januari 2021, via Teams.  

 

Beslutande Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   André Essebro, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

   Johan Rahmberg, Skövde 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

   Tina Hededal, Essunga 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Sandra Lidberg, Falköping 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

  Katarina Lindberg, Skövde 

 

Ej närvarande  Tibro kommun 

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Louise Samuelsson, regionchef Ung Företagsamhet 

Ann-Britt Dahl, VD Mediapoolen 

Andreas Johansson, Mediapoolen 

Mattias Hultqvist, Mediapoolen 

Hannes Berggren, Vara kommun 

Mattias Gustafsson, Tibro kommun 

                                             

Utses att justera  Eva Dahl, Grästorps kommun 

 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 1 - 13 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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Justerande  ______________________  

   Eva Dahl 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 2 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Eva Dahl. 

 
§ 3 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 4 Ung Företagsamhet 

Regionchef Louise Samuelsson gjorde en informativ dragning där utvecklingen av 

verksamheten beskrevs men där hon också berättade om att Skaraborg har den lägsta 

finansieringen i landet med en krona per invånare. Louise framhåller vikten av 

verksamheten och de fina resultat som Skaraborg får och föreslår en ökning till 3 kronor per 

kommuninvånare (1 kr till grundskolan och 2 kr till gymnasiet).  

 

UF-mässan kostar i genomsnitt en halv miljon kronor, där privata näringslivet betalar 

tillsammans med Lidköpings kommun eller Skövde kommun. Flera skolchefer lyfter att 

mässan kan genomföras i flera och varierande kommuner. Det kan vara ett bra tillfälle för 

kommunen att synas och få publicitet. Då denna tudelade fråga inte är en fråga för 

skolcheferna enbart, föreslås en dragning för direktionens presidium.  

Presentationer i separat utskick samt på Teams. 

 

§ 5 Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg      

                          - inackordering 

Vid vårt möte i december gavs en kort sammanfattning av revideringen av avtalet. På dagens 

möte ställer sig skolcheferna bakom revideringen och uppmärksammar skrivningen om 

inackorderingstillägg. Skolcheferna ombeds informera Hillevi om vem som skriver på 

avtalet i respektive kommun. 
 
Beslut: 
Skolcheferna ställer sig bakom revidering av Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i 
Skaraborg.  
 
§ 6 Kombinationsutbildning SFI/sva 
Skolverket har beviljats ESF-medel om 10 msek. för sin ansökan Kombinationsutbildning 
SFI/sva. Skaraborg har via VGR fått frågan om deltagande. Det är 4 regioner som får delta 
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och 10 regioner har visat intresse, så det är inte säkert vi kommer med. Vuxrektorerna har 
ställt sig positiva och vill att vi ansöker. Arbete kring detta är påbörjat och ska vara inskickat 
till Skolverket den 29/1. Besked får vi den 12 februari.  
Mottagare av projektresultatet är regering, departement, regioner, arbetsmarknadens 
parter, huvudmän för kommunala vuxenutbildningar, myndigheter och lärosäten.  
 
Regionala målsättningar:  
• Öka samverkan och stärka kopplingen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt 
lärande.  
• Skapa förutsättningar för att bedriva utbildningar med kontinuitet och flexibilitet.  
• Säkerställa att utbildningarna utgör ett bidrag till en god kompetensförsörjning och att 
planering sker i en regional samverkan.  
 

Till projektet kommer även en nationell styrgrupp att knytas med bland annat personer i 

ledande befattning från regionen som kan bidra med att sprida information om projektet i 

sin respektive organisation. Om vi blir utvalda att delta kommer Johan Rahmberg att vara 

vår representant in i styrgruppen, då VGR vill ha en tydlig koppling till Kompetensforum. 

 

Skolcheferna ställer sig bakom intentionen att delta i projektet om vi blir utvalda. 

 

§ 7 Sista natten med gänget – inriktning 

Dialog kring genomförande av Sista natten med gänget både 2021 och 2022 förs. Hans får i 

uppdrag att hålla samman kommunikationen tillsammans med Skara sommarland. Ett 

gemensamt pressmeddelande tas fram. Skolcheferna är eniga om att genomförande 2021 

inte är möjligt och denna inriktning har Skara sommarland också sedan tidigare.  

Ett inriktningsbeslut inför 2022 diskuteras vid nästa möte, men kommunerna fattar sina 

egna beslut. 

 

§ 8 Rapportering från arbetsgrupper: 

Styrgrupperna utifrån politiska uppdrag, dimensionering och obehöriga elever 

Inget nytt i dimensioneringsgruppen. Möte inplanerat den 29 januari. 

Gruppen kring (o)behöriga elever i åk 9 är inriktade på att träffa direktionens presidium den 

22 februari för att säkerställa att uppdraget är rätt uppfattat.  

Praktiknära forskning  

Under eftermiddagen kommer Karina och Eva att tillsammans med Hillevi och Lotta delta i 

workshop med de studenter som ska skriva examensarbete nästa termin. Högskolan i Borås 

faciliterar detta utifrån vårt arbete med praktiknära forskning.  

I juni examineras den första omgången av förskollärare (ca 50 stycken) som har studerat vid 

Campus Skövde. Hur uppmärksammar vi detta i Skaraborg och hur förmedlar vi att de är 

välkomna som nya medarbetare? Arbetsgruppen tar detta tillbaka till nästa möte med 

”Praktiknära forskning”. 

Skolcheferna är bekymrade för de indragna examensrättigheterna för lärare i fritidshem 

som vi nåtts av. Företrädare för lärarutbildningen i Borås bjuds in snarast till skolchefsmöte. 

Vårdsamverkan 



  

 

SI DAN 4 AV 5 

Leif rapporterar från senaste mötet. Han upprepar farhågan om att det blir stort ansvar för 

skolorna i och med de nya SIP-riktlinjerna. Ambitionen är hög från Barn och Unga på 

regional nivå. Ny ordförande i styrgrupp Vårdsamverkan efter Jan Malmgren är Susanne 

Lidén som är primärvårdschef i Östra Skaraborg.  

Nätverket förskola – uppdragsbeskrivning 

Nätverket Förskola har utsett ett presidium och de har tagit fram en uppdragsbeskrivning. 

 

Beslut: 

Skolcheferna ställer sig bakom uppdragsbeskrivning för förskolenätverket. 

 

§ 9 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen – 11 mars 2021 

Program och anmälningslänk är utskickad för vidarebefordran till nämndspolitikerna. I den 

del av programmet som är efter lunch kommer skolcheferna att delge relevanta 

utvecklingsområden. Följande områden valdes: 

 
-Fullföljda studier 2.0 (Anneli, Maria, Hillevi) 

-Branschråd pedagogik (Anneli) 

-Praktiknära forskning (Eva D, Karina) 

-Vårdsamverkan (Leif) 

 

Skolledarkonferensen 24 mars 2021 

Program är under framtagande. Arbetsgruppen kommer att involveras kring frågor om det 

praktiska genomförandet exempelvis den digitala sändningen och 

interaktionen/återkopplingen. 

Studieresan 28-29 oktober 2021 

Ansvarig för gruppen (Awaz) sätter igång arbetet. 

 

§ 10 Corona  

Skolcheferna rapporterar en större oro i verksamheterna. Dialog förs kring fattade beslut i 

kommunerna om distans/fjärrundervisning i både högstadium och gymnasiet, nu och 

framåt. Hänvisning till excel-filen på Teams.  

 

§ 11 Mediapoolen  

Dragning av arbetsgruppen (omförhandlingsgruppen) och Mediapoolens ledning om 

kommande och eventuellt fortsatt avtal med Mediapoolen. Dragningen spelades in och 

inspelningen ligger i chatten från dagens möte. 

De flesta kommuner har valt att teckna ett ettårigt förlängningsavtal med Mediapoolen som 

löper fram till 2021-12-31. Detta har gjorts utifrån att många kommuner funderar över att 
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inte förnya sitt nuvarande avtal. Under perioden som detta avtal löper har en grupp 

angående en omförhandling skapats för att få en djupare bild inför beslut. 

Under december genomförde SIKT-gruppen tillsammans med Mediapoolen en genomgång 

av Mediapoolens tjänster. Denna genomlysning presenteras av Hannes. Utifrån att 

Mediapoolen är ett bolag som ägs av kommunalförbundet bör kommunerna ge ett besked 

innan mars månads utgång. Detta för att bolaget måste ha en chans att vidta åtgärder 

utifrån om de ekonomiska förutsättningarna kommer att ändras. 

Ny representant i arbetsgruppen efter Maria Appelgren blir André Essebro. 

Presentationer i separat utskick samt på Teams. 
 

§ 12 Övriga frågor 

Ny förbundsdirektör efter Jan Malmgren blir kommunchefen i Mariestad, Kristofer 

Svensson.  

§ 13 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet.  

 

 

Nästa möte: 12 februari 

 

 

 

 

 

 

 


