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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 3 juni 2022, Vänern och Vättern, Science Park Skövde.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Eva Dahl, Grästorp 

 Anneli Alm, Tidaholm 

 Zophia Zander Norell, Tibro 

Maria Appelgren, Mariestad 

   Leif Lagergren, Götene 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Leif Karlsson, Töreboda 

  Jonny Palmkvist, Lidköping 

   André Essebro, Vara 

   Elin Liljebäck Nilsson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

    

Ej närvarande  Hjo kommun, Essunga kommun, Gullspångs kommun 

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Frida Eliasson, vuxrektor Skövde Kommun 

Therese Isaksson, samordnare Samhällsorientering Skövde Kommun 

 

 

Utses att justera Leif Carlsson, Töreboda kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 77 - 92 

 Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

 Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  
 Leif Carlsson 

 

§ 77 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 78 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Leif Carlsson. 

 

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

Det fattades ett ord i punkten ”Övriga frågor”: Gymnasieplats utifrån Ukrainasituationen. 

Diskussioner på riksnivå att ge snabbspår med uppehållstillstånd och då blir de 

erbjudna skolplatser.  
 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 80 Tema Kompetensförsörjning  

 Vuxenutbildning 

SO-avtalet (Samhällsorientering för vissa nyanlända) förlängs och revideras. 

Avtalet Samhällsorientering för vissa nyanlända ska förlängas fr.o.m. 1 januari 2023 och 

behöver därmed under hösten presenteras politiskt i Skaraborgs 15 kommuner. 

Avtalet går inte till kommunchefer och direktionen utan på skolchefernas rekommendation 

fattas beslut i nämnderna i kommunerna. Avtalet skrivs inte under utan beslut i nämnd är 

tillräckligt för att avtalet anses giltigt. 

  

Föredragande från vuxnätverket var Frida Eliasson, rektor Vuxenutbildning Skövde tillika 

deltagare i vuxpresidiet samt Therese Isaksson, samordnare SO. Avtal och presentation 

finns på Teams. 

 

Beslut: 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer ställer sig bakom det reviderade avtalet 

Samhällsorientering för vissa nyanlända och rekommenderar kommunerna att anta 

avtalet. 

 

Ove rapporterar från KomX att Skaraborg nu redovisat till Skolverket hur vi använt de 

statliga medlen poängmässigt. Vi har fått godkänt för 2021 och vi har en god ekonomi. Det 

resulterar i att det inte blir någon medfinansiering. Skaraborg hade tidigare ett beslut på 

25% medfinansiering men det blir ni istället 0%. 

 

Övrigt kring kompetensförsörjning 

 - Rapport Kompetensforum  

Skolcheferna önskar en dragning om den kompetensanalys som presenteras för 

Kompetensforum i juni.  

 

§ 81 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag - dimensionering  

Inget möte har hållits.  Katarina och Ove kommer att ha information för kommuncheferna 

den 17 juni. Syftet är att ge information samlat och samtidigt.  
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§ 82 Kunskapsnoden 

- Kunskapsnod Skaraborg (Anneli)  

Projektrapporten för den nyligen avslutade projektet Fullföljda studier 2.0 är snart klar. 

Projektdirektiv för Kunskapsnoden har skrivits av Hillevi och presenteras för styrgruppen 

vid dess första möte. Styrgruppen håller på att formeras.  

- Regionövergripande nätverk fullföljda studier (Hillevi) 

Alla fyra delregioner har en kunskapsnod och Skaraborg (Camilla, Hillevi och Susanne) har 

nu gjort ett besök på GR den 20 maj.  Besöket var givande och delar av informationen 

kommer att ges till skolcheferna på studieresan den 27 oktober.  

Den 15 juni är Skaraborg värd för en träff med alla fyra kunskapsnoderna. 

 

§ 83 FVM - hur går det? 

Leif rapporterar om FVM och nuläge kring detta. VästKom anordnade en serie om tre 

möten, där det sista mötet som skulle innehålla ett beslut blev inställt. Nu är tidsplanen 

framskjuten till att FVM sätts igång 2026.  

 

§ 84 PUB-avtal, inläsningstjänst 

Anneli har initierat frågan där det finns olika åsikter i kommunerna om att vara kvar i avtal 

eller inte. De flesta kommuner, däribland Skövde skriver på avtalet. Dataskyddsombud och 

jurist har sett över avtalet och gör bedömningen att avtalet är viktigt för verksamheten. 

SKRs standardmall används, inga känsliga uppgifter i hanteringen och de jobbar vidare med 

de kritiska frågorna. 

 

§ 85 Lärarlönelyft fortsatt dialog 

Lärarlönelyftet har hanterats olika i kommunerna. Några har permanentat det, några har 

gjort en skrivning om att det gäller så länge statsbidraget finns och några har gjort tvååriga 

avtal som nu går över till att bli ettårigt. Skolcheferna är eniga om att det handlar om ett 

strukturtänk kring lönefrågor.  

 

§ 86 Inrymning forts, gruppdiskussion  

Frågan kring hot, våld, inrymning och säkerhetsfrågor i stort tas med till presidiet. 

Eventuellt kan en arbetsgrupp med olika funktioner tillsättas för att planera i samverkan. 

 

§ 87 Uppföljning från gruppdiskussion 22 april samt dialog kring   aktuella 

frågor, arbete i basgrupper  

Skolcheferna arbetade i två grupper, där en fortsatte arbeta med samverkansstrategin och en 

grupp diskuterade aktuella frågor i verksamheterna. 

                   

§ 88 Praktiknära forskning (Eva och Karina)  

Samtidigt som skolchefsmötet pågår är det examen på lärarutbildningen. Karina och Eva 

representerar skolchefsgruppen och delar ut en ”goodiebag” med hälsning från Skaraborgs 
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skolverksamheter. Detta har blivit en tradition, men nu genomfördes examen på plats i 

Skövde, den har varit digital under pandemin.  

 

ULF-medel finns kvar att söka och ansökan är öppen.  

Arbetsgruppen kring praktiknära forskning omvandlas till en styrgrupp kring övningsskolor 

och ULF-medel. I styrgruppen ingår också representanter från Sjuhärads kommuner.  

                  

§ 89 Aktuell rapportering från nätverken  

Fördjupad rapportering kring vårens arbete i nätverken.  

Branschråd pedagogik.  

Representanter från Lärarutbildning vid Högskolan i Borås var vid senaste mötet både    

Kajsa Paulsson och Peter Andersson Lilja.   

Förskollärarprogrammet rullar på, men grundskollärarprogrammet har svårigheter. Alla 

sökande erbjuds plats, många hoppar av och de vet inte orsaken till avhoppen. Diskussion 

om att erbjuda utbildningen på distans pågår. Det skulle kunna öppna upp för studerande 

utanför Skaraborg i högre utsträckning. Här önskar skolcheferna finnas med i dialogen. 

Lärarutbildningen vänder sig till skolcheferna för att bilda arbetsgrupp efter sommaren.  

Människor som vikarierar i verksamheterna – hur fångar vi in dem? Här kan skolcheferna 

ha en brainstorming efter sommaren. Medskick till basgruppsdiskussion i augusti. 

Hur når vi de som är yrkesverksamma i förskolan? Validering? 

Branschrådet efterlyser den röda tråden mellan våra nätverk. Vi behöver ha användning av 

struktur och kunskap i andra nätverk. Skolcheferna ser över uppdrag nästa gång, för att få 

bättre effekt från Utbildning Skaraborgs struktur. 

 

Elevhälsa  

Leif ställer frågan om inte kommunerna ska börja använda SAMSA i arbetet med SIP. Alla 

kommunerna behöver komma igång med SIP. Kanske vi behöver ha en ny dragning om 

SAMSA tillsammans med elevhälsonätverket. Att jobba med ökad likvärdighet är prioriterat.  

Mariestad är ett gott exempel på samverkan med socialtjänst.  

 

Karina önskar en översyn kring hur uppdragen för KAA ser ut. Hur är man anställd? Vilket 

uppdrag har man? Arbetsinstruktion? Organisering?  

Maria tar med detta till nätverket.  

 

Leif Carlsson blir ansvarig skolchef för SIKT-nätverket och ingår tillsammans med André i 

arbetsgrupp kring Mediapoolen. 

 

§ 90 Tema Förändringsledarskap  

Politikerutbildning 9 februari 2023 

Save the date till denna dag skickas ut snarast. Programmet håller på att planeras. 

Skolledarkonferens 8 mars 2023 
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Möte i arbetsgruppen genomförs på dagens lunchstund.  

Studieresa 27-28 oktober 2022 

Studiebesök på plats på Göteborgsregionen är nu klart. Hillevi tar tillsammans med Fredrik 

Åkerlind, chef Fullföljda studier GR, fram ett program för besöket.   

 

§ 91 Övriga frågor 

Naturbruksavtalet skickas ut inom kort. Rekommendation till kommunerna att skriva 

under. André tar över som skolchefsrepresentant i tjänstepersongrupp kring avtalet. 

Grundlärarprogrammet mot fritidshem kan erbjudas från LIU som platsförlagd 

distansundervisning på Da Capo. Utbildningen är erfarenhetsbaserad, dvs. de studerande 

ska redan ha jobb. Man behöver visa behörigheter, så ofta krävs en komplettering på vux 

först. För att LIU ska satsa på utbildningen måste vi säkra VFU-platser. Handledare måste 

vara behöriga, men inte handledrutbildade. Det kommer en flyer från Maria.  

 

Leif slutar som skolchef i Götene och går i pension. Leif har haft en mängd olika 

betydelsefulla uppdrag och arbetat med stort engagemang på Skaraborgsnivån. Vi önskar 

Leif en meningsfull fritid framöver och tackar för gott arbete och humoristiska inspel på 

mötena! 

 

§ 92 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet med en önskan till alla om en skön sommar. 

 

Nästa möte: 19 augusti 

 

  

 

 

 

 

 


