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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 16 september 2022, Spegeln, Science Park Skövde.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Anneli Alm, Tidaholm 

 Johan Rahmberg, Skövde 

 Zophia Zander Norell, Tibro 

Maria Appelgren, Mariestad 

   Karina Bronell, Falköping 

  Ove Brodin Lidköping 

  Eva Dahl, Grästorp 

  André Essebro, Vara 

  Elin Liljebäck Nilsson, Skara 

  Ann-Charlotte Lilja, Falköping 

 

Ej närvarande  Töreboda kommun, Gullspångs kommun, Hjo kommun, Karlsborgs   

kommun, Götene kommun, Essunga kommun 

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Anders Carlberg, avd.ch FOUU, Västra Götalandsregionen 

Anna Dahlson, rektor, vuxenutbildningen Karlsborg 

Samuel Rundin, rektor, vuxenutbildningen Falköping 

Catarina Carlehed, Skaraborgs Kommunalförbund 

Sofia Svensson, HR, Essunga 

 

 

 

Utses att justera Anneli Alm, Tidaholms kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 105 - 117 

 Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

 Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  
 Anneli Alm 

 

§ 105 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

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

Till att justera dagens protokoll väljs Anneli Alm. 

 
§ 107 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 108 Tema Kompetensförsörjning  

Vuxenutbildning 

- Rapport från kvalitetsgruppen. 

 Anna Dahlson och Samuel Rundin från vuxnätverket redogjorde för kvalitetsrapporten som 

är en bilaga till samverkansavtalet. Presentationen finns på Teams.  

Diskussion fördes med rektorerna kring resursfrågan eftersom det inte ges statsbidrag till de 

gymnasiala kurserna. Rektorerna betonade att siffrorna är en ögonblicksbild och att 

vuxenutbildningen är synnerligen rörlig och flexibel och därför svår att dra längre slutsatser 

kring.   

- Ingen medfinansiering 2022 till Yrkesbyrån 

 

Beslut: 

Skolcheferna ställer sig bakom att det inte blir någon medfinansiering 2022 

 

§ 109 Rapport Kompetensforum (Johan) 

 Johan inledde dagens punkter om kompetensförsörjning genom att sätta Kompetensforum 

och projektet Kompetensnavet i sitt sammanhang. Därefter föredrog Catarina Carlehed den 

av Kompetensforum beställda analysen, Kompetensanalys 2022. Analysen har föregåtts av 

både enkät, ett större antal intervjuer samt en deskresearch.   

 Sofia Svensson, representant ur HR-nätverket från Essunga fortsatte med att återge den 

rapport om läget kring kompetensförsörjningen utifrån kommunernas behov.  

Skolcheferna resonerar kring vikten av att erbjuda T4 i Skaraborg och att då också få 

eleverna till utbildningarna.  

HR-nätverket har dialog med lärosäten kring utbildningsplanering vilket är en bra vetskap 

då även skolcheferna har liknande dialoger kring lärarutbildningar.  

Båda presentationerna finns på Teams. 

 

§ 110 Inspel kring kompetensförsörjningen med deltagande av Anders 

Carlberg, avd.ch FOUU, Västra Götalandsregionen 

Anders Carlberg, avdelningschef FOUU, Västra Götalandsregionen, beskriver regionens 

uppdrag och hur kompetensförsörjningsfrågorna är inordnande i detta uppdrag.  
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Det har skrivits en avsiktsförklaring mellan VGR och delregionerna. I varje delregion skall 

det finnas ett övergripande kompetensråd eller motsvarande samverkansform som är ett 

aktivt forum för aktörer inom kompetensförsörjning, både på utbudssidan och på 

efterfrågesidan. Kommunalförbunden processleder och ansvarar för dessa 

kompetensråd/forum. Genom att gemensamt stå bakom avsiktsförklaringen förtydligas 

ansvaret för samverkan om kompetensförsörjning och ger förutsättningar för en långsiktig 

styrning och finansiering av de delregionala kompetensråden genom RUN-projektstöd.  

 

Den 16 juni tog regeringen beslut om dimensionering av gymnasial utbildning för bättre 

kompetensförsörjning. Därmed ges regionerna ett tydligare uppdrag att arbeta med 

kompetensförsörjning inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Regionerna ska dels 

fastställa mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet, dels ska 

bedömningar göras av regionens kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort 

och lång sikt. Genom samråd ska man ta tillvara branschernas kunskaper om 

kompetensbehoven i regionen. Särskild fokus riktas mot samverkan kring utbudet av 

gymnasial utbildning. VGR beskriver sin roll i detta arbete så här: 

 

• År 1: skolverket tar fram underlag – VGRs viktigaste roll/bidrag 

• År 2: skolverket tillhandahåller underlagen – VGR sprida och se till att underlagen 

används av flera, tex SyV mfl 

• År 2: skolverket genomför regionala träffar med huvudmän och regioner utifrån 

underlagen – VGR kan vara med och kanske uttrycka åsikter kring dimensionering 

• År 3 (år 1): huvudmän anpassar och dimensionerar utbildningar utifrån 

planeringsunderlagen – VGR formell roll som huvudman för naturbruk 

 

Vad ska regionerna komplettera med? 

‒ Inom vilka inriktningar på gymnasiet/komvux finns det särskilda 

kompetensbehov? 

‒ Hantverksprogrammet och hotell och turismprogrammet – saknas nationella 

arbetsmarknadsprognoser 

‒ Etableringar och expansioner eller nedläggningar - kompetensbehov 

‒ Saker som inte kommer med i Afs/SCBs prognoser – framtidsyrken/små 

branscher 

Hur ska detta tas fram av VGR? 

‒ VGR ska föreslå en process för inhämtning av de kompletterande, kvalitativa 

uppgifterna/analyserna. Processen bör involvera kommunalförbund, 

kompetensråd/forum, branscher 

‒ Innan denna process kan fastställas behöver ett antal saker klargöras, ffa 

exakt vad Skolverket vill ha av regionerna och på vilket sätt underlaget ska 

levereras 
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Under hösten kommer Skolverket, i dialog med SKR och regionerna, att ta fram en ”mall” 

och ett tillvägagångssätt för att inhämta en likvärdig kunskap från alla regioner – efter det 

kan VGR etablera en process. Oktober 2023 ska första planeringsunderlaget vara färdigt. 

 

§ 111 Styrgrupp utifrån politiska uppdrag - dimensionering och obehöriga 

elever (Ove, Anneli) 

Ett par möten i denna grupp har hållits. Uppdrag har getts till Frida och Hillevi att sortera 

vad som är gjort och vilket underlag som finns tillgängligt. För att komplettera underlaget 

finns två uppdrag till skolcheferna: 
Skolcheferna ombeds fråga i sina kommuner vilka kompetenser som efterfrågas till deras 
etableringar/investeringar. 
Skolcheferna ombeds fråga i sina kommuner vilka andra projekt/processer som är på 
gång kring kompetensförsörjning. 

 

Särskilt mailutskick till skolcheferna görs och ni ombeds ge svaren via mail. 

  

§ 112 Rapportering från styrgrupp Kunskapsnod (Anneli) 

Ett första styrgruppsmöte har hållits i Kunskapsnoden. För att få andra perspektiv in i 

gruppen och särskilt möta området ”Motivation och framtidstro” finns nu en representant 

från näringslivschefernas nätverk med. Som tidigare finns forskare, skolchefer och 

folkhälsan representerade.  

 

§ 113 Ansökan till ESF+ 

Efter övervägande avstod förbundet att gå in med en ansökan till ESF+ i den utlysning som 

pågår nu. Förbundet står inför utmaningar kring arbetsbelastning och vilket fokus som ska 

vara riktningsgivande. 

 

§ 114 Praktiknära forskning (Eva och Karina)  

Inget nytt att rapportera.  

 

§ 115 Tema Förändringsledarskap  

Studieresa 27-28 oktober 2022 
Bindande anmälan är utskickad inför studieresa till Göteborgsregionen. Programmet är inte 

spikat än.   

Politikerutbildning 9 februari 2023 

Diskussion om eventuella behov av ytterligare utbildningar/dragningar för nya 

nämndspolitiker. Det är viktigt att nya ledamöter så snabbt som möjligt förstår 

sammanhanget och Skaraborgssamverkan när så mycket pågår och förändras.  

 

Skolledarkonferens 8 mars 2023 

Program kommer att publiceras framöver. 
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§ 116 Övriga frågor 
Anneli undrar om någon av Skaraborgs kommuner är med bland de första 100 
kvalitetsdialogerna med Skolverket och SPSM och svaret var nej. 

 
22 november är det en konferens om Trygghet och studiero med fokus på 
arbetsplatsöverenskommelser. Anmälan via denna länk 22 november - 
Utbildningskonceptet Trygghet & Studiero (skaraborg.se) 
 
Elevhälsonätverket företräds i Vårdsamverkan av Gustaf Grunselius.  
 
 
Beslut: 
Skolcheferna står bakom att elevhälsonätverket företräds i Vårdsamverkan av Gustaf 
Grunselius. 
 
Inspel gjordes från Eva att elevhälsan måste vara en fråga mycket närmare kärnuppdraget. 
Viktigt att skolcheferna slår vakt om att elevhälsan är en stödstruktur till kärnuppdraget och 
undervisningen.  
 
Flera remisser är på gång och tas omhand på olika sätt. Remissen Vägar vidare för att nå 
målen i sin gymnasieutbildning hjälps några kommuner åt med att besvara. En remiss 
besvaras av vuxnätverket för Skaraborgs räkning. 

   

§ 117 Avslutning   

Ordförande avslutar mötet. 

 

Nästa möte: 27-28 oktober i Göteborg 

 

 

https://skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/22-november---utbildningskonceptet-trygghet--studiero/
https://skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/22-november---utbildningskonceptet-trygghet--studiero/

