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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 24 september 2021, via Teams.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   André Essebro, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Leif Karlsson, Töreboda 

  Tina Hededal, Essunga 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Eva Dahl, Grästorp 

  Jonny Palmkvist, Lidköping 

 

Ej närvarande  Tibro kommun, Hjo kommun  

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

                                             

Utses att justera  Hans Persson, Skara kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 79 - 94 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  

   Hans Persson, Skara 

 

§ 79 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 80 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Hans Persson. 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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§ 81 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 82 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag - dimensionering (Ove) 

Gruppen har decimerats och består nu av Ove, Maria, Leif och Johan samt Hillevi. Gruppen 

planerar för ett fysiskt möte i form av workshop den 5 oktober. Då ska möjligheterna för att 

svara mot kompetensbehovet och omställningen i det befintliga arbetslivet ses över. De 

ramar som Skolverket genom sina program med tillhörande poängplaner sätter, kanske blir 

till hinder för att möte behovet i samhället. Mera flexibla lösningar kanske vux kan bistå 

med och även YH. Ove har deltagit på vuxnätverkets möte och berättar att vi framöver 

kommer att få tillgång till siffror på hur många som avslutar en utbildning på yrkesvux. 

Dessa siffror har varit svåråtkomliga och antalet som påbörjar en utbildning är inte lika 

intressanta.  

Kommunalråd i Malmö har fått i uppdrag att se över hur vux och gymnasiet kan möta 

varandra på ett enklare sätt. Resultatet blir intressant för skolcheferna som i flera 

sammanhang lyft detta som en möjlighet.   

 

§ 83 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag obehöriga elever (Anneli) 

Gruppen har varit och besökt ett flertal nätverk i syfte att berätta om vad uppdraget handlar 

om och bett om inspel där nya möjligheter och ett fritt tänk välkomnas. Nätverk som besökt 

och som även ska besökas en gång till för uppföljning är vux, gymnasiet, AME och IM.  

Särskilt givande var besöket i AME-nätverket, ett nätverk som Utbildning Skaraborg 

egentligen inte hanterar. Gruppen hade tidigare inte reflekterat tillsammans kring denna 

fråga.  

 

§ 84 Forts Tema Kompetensförsörjning 

- Kombinationsutbildningar SFI 

Genom Skaraborgs deltagande i Skolverkets projekt Kombinationsutbildningar SFI har en 

genomlysning av våra språkförstärkta utbildningar för vuxna gjorts. De behov som 

uppmärksammas resulterar i att ett utvecklingsarbete kan komma till stånd. Det är särskilt 

behov av kompetensutveckling som identifierats. Till exempel föreläser projektledare Judith 

Martinez Åkesson vid K-dag den 17 nov för vux.  Dagen har Kombinationsutbildningar i 

fokus. Goda exempel från Boråsregionen kommer även att delges vuxenutbildningen i 

Skaraborg.  
En annan insats som erbjuds Skaraborg inom ramen för projektet är en workshop den 26 
oktober, digitalt via Teams. Rubriken är Framgångsrika Kombinationsutbildningar inom 
vuxenutbildningen.  
  
"Kombinationsutbildningar inom vuxenutbildningen, där man kombinerar 
yrkesutbildningar med SFI alternativt svenska som andraspråk, kan vara effektiva när 
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avgörande förutsättningar finns på plats. Detta jämfört med att dela upp språkstudier och 
yrkesutbildning.”  
Workshopen leds av Karin Sandwall och Lisa Gannå från Nationellt centrum för svenska 
som andraspråk som sedan flera år bedriver ett didaktiskt utvecklingsarbete kring 
kombinationsutbildningar. Workshopen fokuserar några organisatoriska och didaktiska 
dilemman som aktualiseras vid genomförande av kombinationsutbildningar. Dessa 
dilemman sätts i relation till rådande nationella, regionala och kommunala förutsättningar. 
Du får också möjlighet att diskutera de här frågorna med övriga deltagare och de synpunkter 
och idéer som framförs kommer att samlas ihop för att eventuellt kunna komma till nytta på 
nationell nivå.  

Målgruppen är rektorer för vuxenutbildningen/SFI, verksamhetschefer, skolchefer, 

utvecklingsledare. Inbjudan ligger på skolchefernas Teams samt på vuxnätverkets Teams.  

 

ESF kommer att genomföra revision på projektet den 22 oktober. Till revisionen är 

Skaraborg utvalt. Intervjuer kommer att göras med projektledare och ev med andra som är 

nära projektet.  

 

§ 85 Rapportering från arbetsgrupper 

Fullföljda studier 2.0 (Anneli)  

Styrgruppsmöte nyss genomfört. En mängd material ställs samman utifrån intervjuer och 

workshops som hållits i nätverk och kommundialoger. Resultatet kommer att visas på 

slutkonferens i januari. Fortsatt arbete med vår digitala karta kring insatser som rör 

fullföljda studier pågår.  

 

Branschråd Pedagogik (Anneli)  

Möte nästa vecka. Något som branschrådet har tittat på tidigare och som återkommer nu är 

hur det ser ut med behörigheten i Skaraborg. Det verkar som att det sjunkit något. Anneli 

lyfter också vilken effekt vi vill ha ut från branschrådet. Hur blir det en helhet kring frågor 

som behandlas i gruppen och som även berör andra sammanhang på Skaraborgsnivå? Detta 

tar mötet med sig och pratar om vid nästa skolchefsmöte den 29 oktober.  

 

Praktiknära forskning (Eva och Karina) 

Ett årshjul börjar formeras och mycket händer utifrån denna grupp som förutom Karina och 

Eva också består av Anita Kjellström, Högskolan i Borås och Lotta Engelbrektsson, 

kommunalförbundet. Fyra delar rapporterades: 

1. I våras uppmärksammades de lärarstudenter som examinerades. 

Några skolchefer välkomnade dem till Skaraborgs kommuner och en goodiebag 

skickades hem till studenterna. Detta kommer att göras även vid examen i januari. 

Då är det grundlärare 1-3 som examineras.   

2. Tidigare gjordes i skolchefsgruppen en inventering av vad 

kommunerna skulle behöva belysa utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete och som 

skulle kunna resultera i examensarbeten. Några sådan utvecklingsarbeten är nu 

omhändertagna i studenternas examensarbeten och har främst genomförts i 
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Grästorps och Falköpings kommuner. En del är kunskapsöversikter och dessa ska 

Karina och Eva få del av den 4 oktober. Det vore önskvärt att denna form av 

utvecklingsarbete kan systematiseras i hela Skaraborg och den möjligheten finns. 

3. Övningsskolor har startats upp i Grästorp och Falköping. Ett 

mycket kvalitativt arbete utförs i arbetsgruppen, som diskuterar VFU och 

handledarutbildning bland annat. På skolchefsmötet den 3 december bjuds 

representanter in för att berätta om övningsskolorna. 

4. De statliga ULF-medlen förlängs i ytterligare tre år och de kommer 

sedan att bli permanenta. Medlen ska leda till att kommuner/skolor alltid arbetar 

med praktiknära forskning. Den 14 oktober är det en Kickoff som erbjuds via denna 

länk: 

https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskningomraden/pedagogiskt-

arbete/utveckling-larande-forskning---ulf/ulf-forum-14-oktober/ 

Vi kan söka forskningssamarbeten här och skriva avtal på 1-2 år.   

 

Vårdsamverkan (Leif)  

Dagens möte krockar med möte i vårdsamverkan, där Leif planerar att gå mellan mötena. 

Leif berättar att processtöd kring partssamverkan, Emmelie Alvarsson, kommer att förlängt 

uppdrag. Arbetet är angeläget och vissa kommuner har anställt en person för samverkan 

med primärvården.  

Leif poängterar vikten av att kommunens elevhälsochef samt skolchef deltar vid träff med 

skol- och utbildningsnämnderna (nämndsturné).  

 

Aktuell rapportering från nätverken: 

Inget särskilt lyftes.  

 

§86 Rapportering från VGR-grupper 

- Strategiska samordningsgruppen. Denna grupp hanterar kompetensförsörjningsfrågor och 

där ingår representanter från alla delregionerna och VGR med koppling till 

Kompetensforum (i andra delregioner heter gruppen Kompetensråd).  Nästa möte är 

inplanerat senare i september. 

 

- Regiongemensam samordningsgrupp för kraftsamling fullföljda studier 

Det regionövergripande nätverket för fullföljda studier på regionnivå, där Hillevi och 

Susanne Sandgren ingår, har bytt namn till regiongemensam samordningsgrupp. När 

RUSen antogs i våras blev ett av kraftsamlingsområdena just Fullföljda studier. Denna 

kraftsamling fanns även i den förra strategin, men förväntningen på resultat är ännu 

tydligare i VG2030.  

 

Regionen kommer att avsätta pengar till kraftsamlingarna och samtal pågår hur mycket 

medel det finns att tillgå samt hur dessa ska fördelas och användas. Skaraborgs 

https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskningomraden/pedagogiskt-arbete/utveckling-larande-forskning---ulf/ulf-forum-14-oktober/
https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskningomraden/pedagogiskt-arbete/utveckling-larande-forskning---ulf/ulf-forum-14-oktober/
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förutsättningar att få en bra tilldelning verkar bra, men än är inget klart. Hillevi ingår i en 

skrivargrupp som skriver fram en ”kappa” som är likadan för alla delregioner, men där det 

även kommer att finnas delregionala delar med specifika skrivningar kring Skaraborgs 

satsningar och prioriteringar. 

 

 

§ 87 Samtal gruppvis i breakout rooms kring följande: Vilka frågor 

                          är aktuella för dig just nu? 

I tre grupper diskuterades ovanstående fråga under en avsatt tid.  

 

§ 88 Erbjudande om nämndsturné  
Vid de senaste träffarna med det utbildningspolitiska nätverket (nämndspresidierna för 

kommunernas skol- och utbildningsnämnder) har skolcheferna passat på att berätta om 

relevanta och aktuella områden där samverkan sker. Detta har varit uppskattat och i juni 

följdes detta upp med inbjudan från nämnden i Skövde, där Katarina, Leif, Susanne 

Sandgren och Hillevi gjorde en dragning för ökad kunskap om Utbildning Skaraborg och 

vårt gemensamma Skaraborgsarbete. De områden som föredrogs var Utbildning Skaraborg, 

Fullföljda studier och Vårdsamverkan. 

Under hösten erbjuder vi en dragning av Leif, Susanne och Hillevi i era kommuner. 

Dragningen görs tillsammans med respektive kommuns elevhälsochef och skolchef. 

Förslagsvis genomförs dragningarna under höst/vinter, så att sittande nämnd har 

användning av informationen innan det eventuellt blir förändringar efter valet i nämnderna.  

 

Informationen upprepas då det inte varit någon rusning till tidsbokning. Men Karlsborg är 

bokat, med Vara pågår dialog, förfrågan från Lidköping är på gång och Falköping vill skjuta 

på det till våren. 

 

§ 89 Tema Förändringsledarskap   

Skol- och utbildningskonferens 10-11 mars 2022. Obs nytt datum! Det nya datumet krockar 

med direktionen och kommunchefernas tvådagars rådslag. Skulle vi bli inbjudna till 

kommunledningarna får vi diskutera hur vi får ihop innehållet. Tema för konferensen 

föreslås vara ”dimensionering”. Maria blir kontaktperson. 

Skolledarkonferens 16 mars 2022. Planering börjar i oktober. 

Studieresan 28-29 oktober 2021. Program klart och läggs på Teams. 

 

§ 90 Framtidens kompetens - ESF förstudie 

På dagens möte gavs återkoppling kring det arbete som gjordes den 27 augusti gruppvis 

kring Framtidens kompetens. På förra mötet diskuterade skolcheferna i mindre grupper vad 

som skulle kunna tänkas att utveckla med hjälp av externa medel. Nedanstående text 

repeterar vad projektet handlar om. 

 

Skaraborgs kommunalförbund har fått möjligheten att genomföra en förstudie för att 

undersöka vilka möjliga områden som kan gynnas av samverkan och utveckling. För att 
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kartläggningen ska vara representativ och framtida utvecklingsområden ska spegla 

delregionens behov har olika grupper identifierats där kompetens och erfarenhet ligger till 

grund för informationsinhämtningen.  

Skol- och utbildningschefsnätverket ses som en viktig del då skol- och utbildningsområdet 

är väsentligt för regionens utveckling på både kort och lång sikt.  

 

Förstudien vill samla in och skapa en tydlig bild det arbete som pågår och vilka utmaningar 

som är aktuella inom kunskapsutvecklingsområdet. Inom ramen för förstudien ingår även 

att sammanställa och analysera erfarenheter och lärdomar av tidigare genomförda insatser. 

I detta arbete syns tydligt att Skaraborg har deltagit i och samverkat kring flertalet projekt 

och insatser med goda resultat som resulterat i strategiska förändringar och arbetssätt för 

att ytterligare förstärka verksamheternas arbete framåt. Skaraborgs Kommunalförbund 

avslutar förstudien den sista december 2021. 

 

Det som främst lyftes återfinns i presentation under ”24 sep” på Teams. Detaljerad 

sammanfattning från dialogen vid förra mötet ligger också i förra mötets protokoll.  

 

§ 91 Fortsättningsprojekt med högskolan  

Under våren avslutades en förstudie kring ökad samverkan mellan kommunerna och 

Högskolan i Skövde. Förstudien avsåg att se över förutsättningarna för ökad samverkan och 

utbyggt samarbete mellan kommunerna och högskolan. En styrgrupp finns sedan flera år 

mellan kommunalförbundet och högskolan och där har det fattats beslut om att ansöka hos 

regionen om medel för ett fortsättningsprojekt. Inriktningen på projektet utgår från det som 

framkom i förstudien och kommer att ha två fokus; 1) ökad övergång till högre studier, 2) 

livslångt lärande. Skolcheferna blir ett relevant nätverk, så även regionala styrgrupper i 

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. På vårt nästa möte i Lundsbrunn kommer 

högskolan rektor Lars Niklasson och pratar om våra möjligheter till samverkan.  

 

 

§ 92 Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har kontaktat Länsstyrelsen och VGR 

angående möjligheten att söka pengar i storleksordningen 60 miljoner. 

Målgrupper för utlysningen är tredjelandsmedborgare, dvs medborgare i länder utanför 

EU. Det finns ingen avgränsning i hur länge personerna kan ha bott i Sverige. 

Fokusområden är asyl, integration och laglig migration samt återvändande. Särskilt relevant 

här är integration. 

Ett tänkbart framtida innehåll kan vara att skala upp och/eller vidareutveckla 

satsningar/projektaktiviteter som är/har potential att bli framgångsrika i att på olika sätt 

integrera tredjelandsmedborgare i samhället, med fokus på utbildning och arbete (samt 

”social integration”).  

Det finns tre insatsområden I projektet: 
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1. Kombinationsutbildningar 

2. Förberedande jobbspår 

3. Föräldraskapsstöd 

Direktionen har gett i uppdrag åt Hillevi att göra en skrivelse som visar på Skaraborgs 

viljeinriktning. Detta gjordes i våras.  

I projektets insatsområden ser Skaraborg att möjligheter att utveckla/implementera det 

arbete som görs i Skaraborg under 2021 och fram till april 2022 kring 

Kombinationsutbildningar. Kring detta kommer vi att göra en ”intresseanmälan”. Men även 

kring de andra insatsområdena kommer intresseanmälningar att göras. Hillevi och Lisa 

Gillström, enhetschef projekt på kommunalförbundet, ingår i arbetsgrupp med VGR och de 

andra delregionerna.  

  

§ 93 Övriga frågor 

Västtrafik – bussupphandling 2024. Hillevi berättade att det politiska intresset är stort 

kring denna fråga där flera av Skaraborgs kommuner riskerar att få indragna eller 

decimerade busslinjer, vilket påverkar gymnasieungdomarna, men även befolkningen i 

stort. Infrastrukturstrateg Thomas Boström på kommunalförbundet föredrog ärendet för 

direktionen och framförde bland annat detta: 

Ifrån Skaraborg reagerar vi på: 

Ungas resor – Tillgänglighet till gymnasieskolan 

Ansvar och kostnader skjuts över på hemkommunen 

Ej i linje med Kraftsamling i RUS kring Fullföljda studier 

Social konsekvensbedömning saknas 

 

Skolchefernas medskick i frågan är att det inte bara är en social konsekvensanalys som bör 

göras utan även en barnkonsekvensanalys enligt Barnkonventionen. Skolcheferna undrar 

också om kommuncheferna får samma information och om vuxnas resande till jobbet är 

med i bedömningen? 

 

Flera skolchefer bekräftar det stora politiska intresset i frågan.  

 

Leif Carlsson påminner om konferensen mot förskolepersonal som Guldgruvan i Töreboda 

erbjuder den 27 januari 2022.  

 

Mötestider 2022 diskuterades. De föreslagna och godkända tiderna läggs på Teams. Vi 

diskuterade även ramtider för skolchefsmötena. Kanske 9-14 när mötet är fysiskt med tanke 

på långa resvägar för en del skolchefer. Kanske 8.00-13.30 när mötet är digitalt och ingen 

har resväg? Detta diskuteras vidare den 29 oktober i Lundsbrunn. 

  

§ 94 Avslutning   

Ordförande avslutar mötet och tackar för engagemanget. 
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Nästa möte: 28-29 oktober i Lundsbrunn 

 

 

 

  


