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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 29 oktober i Lundsbrunn.   

 

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 

  Jonny Palmkvist, Lidköping 

  Zophia Zander Norell, Tibro 

 

Ej närvarande  Hjo kommun, Grästorps kommun  

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

                                             

Utses att justera  Tina Hededal, Essunga kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 95 - 111 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  

   Tina Hededal 

 

§ 95 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 96 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Tina Hededal. 

 

 

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

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 98 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag obehöriga elever (Anneli) 

Styrgruppen har under hösten besökt ett flertal nätverk inkl. AME-nätverket som inte 

hanteras utifrån Utbildning Skaraborgs struktur. Nätverken ska besökas två gånger, alltså 

även ett uppföljande besök. Några nätverk kvarstår.  

 

§ 99 Rapportering från arbetsgrupper: 

Fullföljda studier 2.0 (Anneli) 

Styrgruppen hade möte den 27 oktober. På mötet lanserades den nu färdigställda interaktiva 

kartan som varit under framtagande under ganska lång tid. Kartan visar vilka insatser våra 

kommuner har pågående eller har avslutat. Man kan också söka utifrån insatsområde och se 

vad respektive kommuner gör inom exempelvis Motivation. Kartan återfinns via denna länk 

och den kommer att visas i många sammanhang, inte minst mot politiken. Karta 

Utvecklingsarbeten - Fullföljda studier (utbildningskaraborg.se) 

Fullföljda studier 2.0 (Bryggprojektet) kommer att ha en slutkonferens den 23 februari, kl.  

9 - 15.30. Skolchefernas deltagande ses som självklart, då projektet har gjort en stor 

kartläggningsinsats under ett drygt år och Västra Götalandsregionen kommer att fortsätta 

finansiera Skaraborgs mycket goda resultat, se § 100.                       

 

Branschråd Pedagogik (Anneli) 

Branschrådet har haft möte och lärarutbildningen vid Högskolan i Borås rapporterade 

siffror om antagning innevarande år, men också bakåt i tiden. Se fil på Teams.  

 

Praktiknära forskning (Eva och Karina) 

Tidigare gjordes i skolchefsgruppen en inventering av vad kommunerna skulle behöva 

belysa utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete och som skulle kunna resultera i 

examensarbeten. Falköping och Grästorps kommuner skickade in förslag som i viss mån 

omhändertagits av studenterna. Det finns möjlighet att alla våra kommuner kan göra inspel 

kring relevanta ämnen. Ta kontakt med Eva och Karina för mera information.  

 

På skolchefsmötet den 3 december bjuds representanter in för att berätta om 

övningsskolorna. 

 

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. Här uppmanas skolcheferna att komma med förslag på områden att beforska 

utifrån behoven i verksamheterna. 

https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/projekt/karta/
https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/projekt/karta/
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Vårdsamverkan (Leif) 

Leif gör en dragning kring Vårdsamverkan för nya skolchefer och gamla skolchefer som 

behövde en repetition. Strukturen är komplex och skolans elevhälsa finns med i många 

sammanhang. Information om Färdplan för god och nära vård gavs. Underlag finns på 

Teamsytan samt har delgivits elevhälsonätverket på deras Teamsyta.  

 

Aktuell rapportering från nätverken 

Ekonominätverket har haft möte och där haft uppe de nya beloppen för 

inackorderingstillägg för 2022. Beslutet räknas fram utifrån prisbasbelopp, principerna är 

klara.  

 En arbetsgrupp tillsätts för att se över om vi kan avsluta Samverkansavtal för Skaraborgs 

grundskolor, förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Skolpliktsbevakningen måste hanteras säkert, men i övrigt är avtalets innehåll reglerat i 

Skollagen. Kanske kan avtalet ersättas med en blankett? Avtalet får löpa till 1 juli 2022. 

Fram till dess får ekonominätverket ett uppdrag att se över redovisat förslag.  

 

Beslut 

Skolcheferna ställer sig bakom att från den 1 juli 2022 ha en ny ordning på plats. 

 

Ekonominätverket beslutade att Jens Sjöström, Falköping, ska ta fram en prislista i maj 

varje år. I maj kommer alltså prislistan för 2023 – riksprislistan + index.  

Mot friskolor måste vi ta fram en egen prislista för Skaraborgs samverkansområde. 

Arbetsgrupp här blev Anna Hedén, Jens Sjöström och Yvonne Härling. Uppmaning till 

gymnasieanordnarna att ta fram priserna skyndsamt (fatta beslut på decembermöte i 

nämnden) för att friskolorna ska kunna få priset per den sista december.  

 

Ekonominätverket kommer att träffas en gång per termin. 

 

§ 100 Rapportering från VGR-grupper 

Regiongemensam samordningsgrupp för kraftsamling fullföljda studier 

Regionen kommer att avsätta pengar till kraftsamlingarna och Skaraborg kommer att 

ansöka om 2,25 miljoner kronor per år i tre år. Hillevi ingår i skrivargrupp som är i 

slutskede på ansökning till regionutvecklingsnämnden. Beslut kommer den 17 december.  

 

Därutöver kommer SIM-medlen (Sociala investeringsmedel) att vara sökbara på ett enklare 

sätt. Dessa medel kan sökas av både kommunalförbundet och kommunerna. Om 

informationen är rätt uppfattad finns här 30 miljoner kronor per år att ansöka om.  

 

§ 101 Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 
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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: 
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 Föräldrastöd kommer en intresseanmälan att skickas in från förbundet. Här i 

samarbete med några kommuner som sedan tidigare finns med kring detta arbete.  

Uppmaning till kommunerna att antingen göra egna intresseanmälningar (tillsammans med 

minst en annan part) eller ta kontakt med förbundet för att vara aktiv part i ansökan. Tibro, 

Falköping och Gullspång visade intresse för detta inom området Kombinationsutbildningar, 

under sittande möte.   

 

Sista datum för intresseanmälan enligt mall är den 26 november. 

Den 3 december kommer intresseanmälningarna att värderas på möte på VGR och därifrån 

möjligen prioriteras. 

  

§ 102 Ärenden till kommunchefer. presidiet och direktionen  

29 okt  Kommunchefsgruppen            AMIF, skriftligt 

1 nov presidiet för direktionen         AMIF, dragning Hillevi 

12 nov  Direktionen                                AMIF, skriftligt 

19 nov Kommunchefsgruppen            Dimensioneringsutredningen 

22 nov presidiet för direktionen         Dimensioneringsutredningen 

3 dec Direktionen                                Dimensioneringsutredningen                          

 

§ 103 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag - dimensionering (Ove) 

Gruppen som består av Ove, Maria, Leif och Johan samt Hillevi redovisade underlag utifrån 

sitt senaste möte i formen av workshop den 5 oktober. En intensiv dialog följde i 

skolchefsgruppen och sammanfattningsvis var det dessa områden som diskuterades: 
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• De könsstereotypa valen till gymnasiet förstärktes 2021. Flickor 

väljer högskoleförberedande program i ännu högre utsträckning än tidigare.  

• Vi behöver förstärka dialogen med arbetslivet. Kanske i form av 

branschråd.  

• Vi ser utmaningar med vuxenutbildningarnas leverans. Yrkesvux 

måste utbilda fler och till rätt branscher. Exempelvis behövs 

restaurangutbildning/storkök fortsatt i Törebodas lokaler.  

• Förhoppningsvis kan vuxenutbildningens statliga medel användas 

som medfinansiering i den kommande satsningen på 

Kombinationsutbildningar mot restaurangbranschen och/eller andra 

branscher med kompetensbehov.  

• Hur kan vi öka användandet av lärlingsutbildningar? 

• Oavsett större etableringar eller inte så har vi i storleksordningen 

3500 arbetstillfällen på gång utifrån investeringar som aviserats.  

• Hur riktar vi ungdomsgymnasiet så att ungdomarnas val stärker 

kompetensförsörjningen i Skaraborg? 

• Önskemål om siffor på åldersgruppen 20-29 år, boende i 

Skaraborg. 

 

Information om en kommande satsning mot omställningen i fordonsindustrin delgavs. 

Göteborgsregionens Kompetensnav ska sjösättas även i Skaraborg och det finansieras av 

VGR. Se information på Teams.  

 

§ 104 Samtal gruppvis kring följande:  

Vilka frågor kring etablering/omställning/förändring är aktuella just nu? 

I Oves grupp diskuterades klusterbildningar och gymnasieförbund.  

Även i Marias grupp pratades det gymnasieförbund, men också syv-uppdrag, SSA, 

branschråd m.m.  

Katarinas grupp pratade om Skaraborgs tekniska gymnasium, en tanke att tillsammans 

med fristående skolor samverkan med näringsliv och att ta med ungdomarna för att 

attrahera till utbildningar som Skaraborg har stort behov av. Influensers – kan det vara en 

väg mot ökad kännedom om var jobben finns i framtiden? Könsutmaningen diskuterades 

och att ställa om program vi redan har mot behov/omställning. 4-årig teknisk utbildning 

(T4) finns i Falköping och Mariestad, men startar inte p g a hinder i regelverk och elevernas 

bristande intresse för utbildningen. En organisatorisk form för kompetensutveckling för 

hela Skaraborg var en idé.  

 

§ 105 Tema Förändringsledarskap   

Skol- och utbildningskonferens 10-11 mars 2022: 
Föreslagen förläsare är Lars Svedberg. En del av dagen viks till 

dimensioneringsutredningen.  
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Skolledarkonferens 16 mars 2022. Planering påbörjas i november. Förslag på rubrik: 

Framtidens arbetsliv.  

§ 106 Medfinansieringspengar för vuxenutbildning betalas tillbaka  

Förslag att betala tillbaka medfinansiering från staten för 2021 enligt matris utifrån 

kommunstorlek. 3 080 000 kr. Sanktionerat i KomX. De låter detta gå in i medfinans för 

2021.  

 

Beslut:  

Skolcheferna ställer sig bakom beslutet. 

 

§ 107 Uppdrag för avdelningschefer/verksamhetschefer 

Skolcheferna ser över ett möjligt uppdrag för verksamhetschefer. Några verksamhetschefer 

finns redan med i nätverksstrukturen, men Vara, Skara, Tibro har en vardera som inte ingår 

i nätverk och i Falköping, Skövde, Mariestad och Lidköping är det två eller flera.  

eller ska de vara med i respektive nätverk. Förslagen är att antingen erbjuda deltagande i 

befintliga nätverk eller ges riktat uppdrag.  

 

§ 108 Förändrade kostnader 2022 

Antagningskansliet kommer under 2022 att få något ökade kostnader. I de ökade 

kostnaderna finns liten ökning av tjänst, höjda löner, ökade kostnader för IKE, nytt 

antagningssystem m.m. Praktikverktyget kommer däremot att få minskade kostnader. 

 

§ 109 Mötesformer 

Förändring i presidiet för skolcheferna. Ytterligare en kommun kommer in i presidiet (för 

2022 är denna kommun Falköping) och överlappar den tredje kommunens period, detta för 

att få kontinuitet och ökad stabilitet. Vi följer på detta sätt kommunchefsgruppens ordning.  

 

- Mötesformer 2022 

Återgång till fysiska möten. För utveckling, samverkan och kreativitet behövs möten där 

skolcheferna ses fysiskt. Mellanrumssnacket saknas och lyfts som mycket viktigt även för det 

kollegiala lärandet och samarbetet samt stödet. Kommuncheferna har fysiska möten och 

skolcheferna följer deras ordning.  

 

§ 110 Övriga frågor 

Uppmaning att skicka fakturaadress till Hillevi. 

  

§ 111 Avslutning   

Ordförande avslutar mötet och tackar för två mycket givande dagar. 

 

Nästa möte: 3 december i Kulturfabriken, Rådmansgatan 28, Skövde 

 


