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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 11 februari, digitalt via Teams.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Johan Rahmberg, Skövde 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Leif Karlsson, Töreboda 

  Ann-Charlotte Lilja, Falköping 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

  Jonny Palmkvist, Lidköping 

  Zophia Zander Norell, Tibro 

   André Essebro, Vara 

  Awaz Karim, Gullspång 

   Elin Liljebäck Nilsson, Skara 

   Eva Dahl, Grästorp 

   Tina Hededal, Essunga 

 

Ej närvarande  Götene kommun 

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Åsa Sandberg vuxrektor Falköping Kommun 

Johan Lindell vuxrektor Skövde Kommun 

David Lantz vuxrektor Lidköping Kommun 

 

Utses att justera Elin Liljebäck Nilsson, Skara kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 33 - 48 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  
      Elin Liljebäck Nilsson 

 

§ 33 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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§ 34 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Elin Liljebäck Nilsson. 

 
§ 35 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 36 Reflektion gårdagens konferens 

Reflektionen görs runt bordet och alla är eniga om behovet för politikerna på nämndsnivå 

att ha dialog. En bra föreläsning av Lars Svedberg på förmiddagen och nyttig genomgång av 

utbildningsutbud efter lunch. Skolcheferna upplevde ett öppet och positivt klimat med stark 

vilja att vara med och påverka.  

Skolcheferna upplever ett utbildningsbehov av hela nämnderna i Skaraborg. Kanske kan 

detta samordnas för samtliga nämnder i den nya mandatperioden. Vi undersöker 

möjligheterna att ha en dylik utbildning på motsvarande möte 2023. Föreläsare kan då 

anlitas för en mera kostnadseffektiv heldag för både politiker och verksamhetschefer och 

skolchefer. En viktig del är att ge utrymme för dialog. Presidiet tar vidare förslaget. 

 

§ 37 Tema Kompetensförsörjning  

 Vuxenutbildning 

Vuxrektorerna Åsa Sandberg, Falköping, Johan Lindell, Skövde och David Lantz, Lidköping 

ger en grundläggande genomgång av vad Komvux är och hur skolformen skiljer sig från 

ungdomsgymnasiet. Även de ekonomiska förutsättningarna gås igenom. En komplex bild 

ges av hur statsbidragen, medfinansiering och de olika delarna i Komvux fungerar. 

Presentation på Teams.  

  

Rapport från referensgrupp kring vuxenutbildning på SKR 

Ann-Charlotte Lilja, Falköping redogör för sitt uppdrag i ett vuxnätverk på SKR. Syftet med 

nätverket är att samla in kunskap och testa idéer m.m. Som representant från Falköping kan 

Ann-Charlotte även bära Skaraborgs helhet och på skolchefernas uppdrag bevaka frågorna 

som lyfts nationellt. Återkoppling ges till skolchefsgruppen kring frågor sam ringar in 

ledning och styrning. Många andra frågor som tas upp i nätverket nationellt kan gå direkt 

till Skaraborgs vuxnätverk. Presentation på Teams. 

 

Kombinationsutbildningar SFI, förlängt projekt Skolverket 

När vi efter första projektårets kartläggning av vilka metoder och arbetssätt som är mest 

funktionella, går vi tillsammans med ytterligare fyra regioner i Sverige in i de sista 11 

månaderna. Nu kallar vi det för utprovningfas där en vald bransch (Restaurang och 

livsmedel) kommer att testas i Falköpings kommun. 
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Under år 2 (220401-230228) kommer VGR att låta den utprovande fasen genomföras i en 

kommun i Skaraborg, Falköping har önskat att delta. Då kommer forskarna från de tre 

lärosätena att ge en exklusiv kompetensutveckling till den utbildningsanordnare inom den 

bransch som prioriteras. Projektledning på 50% finansieras från Skolverket (ESF).  

 

Övrigt kring kompetensförsörjning 

- Rapport Kompetensforum 

Johan berättar om hur olika insatser och grupperingar hänger ihop. Bilden är komplex och 

skolchefernas/skolverksamheternas roll i kompetensförsörjningskedjan framträder alltmer. 

Bilden finns på Teams. 

 

§ 38 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag - dimensionering  

Den 4 maj ska Maria och Hillevi berätta om Skaraborgs arbete med planering oh 

dimensionering av gymnasieskolan på SKR´s gymnasiekonferens. Det är ett valbart 

seminarium där Skolverket också deltar.  

  

§ 39 Rapportering från arbetsgrupper: 

Fullföljda studier 2.0 (Anneli) 

Fullföljda studier Skaraborg 2.0, det så kallade bryggprojektet, avslutas sista mars. 

Avslutningskonferens har genomförts på ett mycket lyckat sätt, där både resultat och 

framtidsspaning fanns med samt goda exempel från flera av våra kommuner.  

Regiongemensam samordningsgrupp för fullföljda studier 

Ett första styrgruppsmöte har hållits på regionnivå utifrån Kraftsamling Fullföljda studier.  

 

§ 40 Stadgar - revidering 

Presidiet har från årsskiftet gått från tre till fyra kommuner. I presidiet ingår skolchefer från 

Skövde och Lidköpings kommuner samt ytterligare två kommunrepresentanter som utses av 

skol- och utbildningschefsnätverket för två år i taget. Dessa kommunrepresentanter sitter 

vardera två år med ett år gemensamt för att få kontinuitet i presidiearbetet.  

 

Mötet beslutar 

Att anta reviderade stadgar 

 

§ 41 Måldokument Utbildning Skaraborg, revidering (bikupor) 
Måldokument Utbildning Skaraborg trädde i kraft den 1 januari 2015. Sedan dess har det 

reviderats en gång, 2019. Nu är det dags igen. Ett reviderat dokument ska träda i kraft 1 juli 

2022. Måldokumentet tas fram av skolcheferna och antas av direktionen.  

 

Måldokumentet ligger till grund för de prioriteringar som Skaraborgs skol- och 

utbildningschefer gör och hur arbetet i samverkan riktas. Årligen tar Skaraborgs 

Kommunalförbund fram en rapport som belyser hur de uppsatta målen nåtts och vilka 

insatser som gjorts för att möta framtagna mål.  
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Revideringen görs av skolchefsgruppen, med operativt utförande av presidiet tillsammans 

med förbundet. 

Presidiet har arbetat med revideringen och gått från ett måldokument med tre mål till ett 

strategidokument med två strategier – Kompetensförsörjning och Fullföljd utbildning.  

I bikupor processade skolcheferna dessa förslag utifrån frågeställningarna: 

- Om det här är strategin – vad blir arbetsinnehållet då? 

- Har vi fångat det viktigaste? Medskick? 

- Vilka förväntningar har vi på nätverken utifrån detta? Vilka blir de nya strategierna för 

nätverken framöver? 

 

En mängd reflektioner framkom. Dessa tas omhand i nästa arbetspass för presidiet kring 

revideringen. 

 

§ 42 Uppdrag för avdelningschefer/verksamhetschefer, återkoppling 

Jonny och Mari-Louise återkopplar uppdrag som de haft kring frågan. Frågan är om de ska 

in i befintliga nätverk för förskola och grundskola alltså nuvarande representant får tillskott 

från sin kommun med ytterligare en. Åtta kommuner saknar verksamhetschefsnivån. 

Förutsättningarna skiljer sig åt. Skolcheferna har en dialog kring hur detta kan lösas och få 

en struktur som blir gynnsamt för samverkan och erfarenhetsutbyte. 

Presentation på Teams. 

 

§ 43 Praktiknära forskning (Eva och Karina)  

Möte nästa vecka. De ska träffa studenterna inför deras examensuppsats. Styrgruppen 

efterfrågar inspel kring vad uppsatserna ska handla om. Det är i detta läge grundlärare 1-3 

som behöver tips.  

ULF, övningsskolor m.m. finns pågående arbete kring i gruppen. Karina och Eva Berättar 

om Skaraborgs arbete i denna grupp.  

Aktuell rapportering från nätverken 

SYV-nätverket 1 april. Lobba för dagen att SYV deltar. SPSM deltar utifrån NPF-

problematik. Fysiskt i Tidaholm.  

 

§ 44 Tema Förändringsledarskap  

Skolledarkonferens 16 mars 2022 

Inför nästa veckas skolledarkonferens är drygt 300 skolledare från samtliga skolformer 

(kommunal och fristående huvudman) anmälda. Konferensen blir digital och kommer att 

modereras av Torbjörn Karlsson, Falköping. Flera olika föreläsare kommer att anta 

utmaningen att prata kring förändringsledarskap och kompetensomställningen. 

Studieresa 20-21 oktober 2022 

Ej uppstartat 

 

§ 45 Inför valet 
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Skolcheferna uppmärksammar varandra på att i kommande valrörelse låta politiken sköta 

det politiska och inte inledas i diskussioner som inte hör till rollen. Att ge information till 

partigrupper hör till uppdraget, men inte att gå in för djupt i frågor även om det efterfrågas.  

 

§ 46 Kollegial samverkan 

Mötet lyfter vikten av kollegial samverkan exempelvis kring ansökningar från fristående 

huvudmän. 

Gulingar – vi säger ja till alla gulingar inom samverkansområdet.  

Vi ringer inte till varandras rektorer vid vakanser. Referenser tas med öppenhet och tillit.  

Vi ser till att nätverksträffar och college-möten ges möjlighet att delta på för medarbetarna. 

Deltagande och engagemang i nätverk kan delges kollegor i skolchefsnätverket.  

 

§ 47 Övriga frågor 

SIM- Sociala investeringsmedel 

Hillevi presenterar ett förslag att samla kommunrepresentanter för att identifiera eventuella 

tvärkommunala satsningar som kanske kan utmynna i ansökningar till sociala 

investeringsmedel kopplat till våra inriktningar i Kunskapsnoden. Inbjudan till träff den 8 

april kommer till skolchefer, men syftet är att skolchefer utser 3-4 personer som skickas på 

denna workshop.  

 

§ 48 Avslutning   

 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Nästa möte:  

22 april, fysiskt möte på Science Park Skövde, lokal Vänern och Vättern. 

 

 

 


