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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 28 oktober 2022, Hotell Post, Göteborg 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Anneli Alm, Tidaholm 

 Leif Carlsson, Töreboda 

 Zophia Zander Norell, Tibro 

Maria Appelgren, Mariestad 

   Karina Bronell, Falköping 

  Ove Brodin Lidköping 

  Harald Lundqvist, Karlsborg 

  André Essebro, Vara 

  Elin Liljebäck Nilsson, Skara 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Hanna Olofsson, Götene 

 

Ej närvarande  Grästorps kommun, Essunga kommun 

  

Övriga deltagande     Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Utses att justera Harald Lundqvist, Karlsborgs Kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 118 - 131 

 Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

 Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  
 Harald Lundqvist 

 

 

§ 118 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 119 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Harald Lundqvist. 

 
§ 120 Förra mötets protokoll 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 121 Reflektion gårdagens studiebesök  

Skolcheferna är eniga om att studiebesöket var mycket lyckat, Göteborgsregionen ställde 

upp med sina avdelningschefer inom respektive område och inledde gjorde deras 

utbildningschef Fredrik Zeybrandt. Ansvarig för programmet var Fredrik Åkerlind, chef för 

avdelningen som heter Utbildning för alla. Han deltog hela dagen och höll ihop det hela. De 

olika dragningarna var följande: 

Göteborgsregionen (GR) – En introduktion till vår verksamhet. (Fredrik Zeybrandt) 

 

Digital licenshantering – ett nästa steg i vår läromedelsförsörjning  

(Johan Borvén)  

  

Planering och dimensionering Gymnasiesamverkan  

(Margaretha Allen) 

 

Skolans kompetensförsörjning – Branschråd förskola och grundskola  

(Sofia Larsson) 

 

GRs arbete med kompetensförsörjning  

(Johanna Redelius) 

 

GR Vux 

(Marie Egerstad) 

 

Fullföljda studier – resan från projekt till kunskapsnod 

(Fredrik Åkerlind/John Nelander) 

 

Vi behöver göra samma karta/trädstruktur som GR. Vi måste också visa på 

kommunalförbundets roll. Förbundet/skolcheferna måste få större mandat. Vad är 

kommunalförbundets uppdrag? Kan det bli ett förnyat uppdrag? Det kommer inte att bli 

billigare, men alla kommuner är skyldiga att uppfylla lagens krav och det gör vi bäst 

tillsammans. Till bästa möjliga pris måste vi lösa det lagstadgade. Samorganisering är ett 

måste.  

Finansiering – GR´s externa finansiering är 94%! Vi måste bli tydligare i konturerna för att 

få extern finansiering. En möjlighet är att ansöka om förstudier för att testa och göra piloter 

och för att rigga för större projekt.  

Vi var intresserade av läromedelsdragningen. Kanske har Mediapoolen spelat ut sin roll. Vad 

behöver vi om 5-10 år? Hur kan vi tänka vidare – våra behov? Kan vi haka på GR? 
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Planering och dimensionering. Hur kan vi komma fram till en samverkan liknande den som 

GR verkar ha? Exemplet Ale tas fram flera gånger; de la ner sitt gymnasium med 

förvissningen om att övriga kommuner löser detta åt dem och att de får hjälp kring sina 

gymnasieelever.  

Fullföljd utbildning - vi måste vara proaktiva, lobba och skapa relationer med ESF och VGR.   

Nyare skolchefer har inte historien och vet inte vad politiken i egen kommun kan. Vi 

behöver vattna på hemma. Alla måste känna att de vinner på samverkan. Här hjälps vi åt, 

förbundet kan också bidra med input till kommunledningarna. 

Dragningen kring Vux ger intressanta tankar att arbeta vidare med. Inför nytt 

samverkansavtal behöver skolcheferna finnas med liknande arbetssättet kring 

gymnasieavtalet. Kan GR delta på länk till ett skolchefsmöte framöver? Vi tar gärna emot 

fler inspel kring vux.   

Vi påminner om vikten av att beskriva förbundet och vår samverkan på 

politikerutbildningen den 9 februari. 

Alla presentationer läggs på Teams när de kommer. 

  

§ 122 Rapportering från arbetsgrupper: 

Fullföljda studier 2.0 (Anneli) 

 - Trygghet och studiero – rapportering från Tidaholms Kommun om framgångsrika resultat 

efter arbete i utbildningskonceptet.  

 

§ 123 Styrgrupp utifrån politiska uppdrag – dimensionering och          

tilläggsuppdrag kring obehöriga elever 

Styrgruppen hade möte på torsdagen efter studiebesöket. En plan framåt är formad.  

 

§ 124 Stadgar – revidering  

Stadgarna revideras med följande text: 

I skolchefsnätverket ingår kommunernas högsta ansvariga tjänsteperson med ansvar för 

skola och utbildning. 

 

Beslut: 

Att fastställa ovanstående formulering 

 

§ 125 Samverkansstrategi Utbildning Skaraborg – presentation av   

 färdigt material  

- Kommunchefsmöte 28 oktober 

- Presidiet för Direktionen 31 oktober 

- Direktionen 11 november 

 

Hillevi och Maria deltog digitalt på kommunchefernas möte, parallellt med skolchefmötet. 

Strategin mottogs positivt och dialogen efter dragningen handlade om hur andra funktioner 
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i kommunen kan komma att påverkas av strategin. Det är inte enbart 

utbildningsförvaltningarna som påverkas utan fler verksamheter i kommunen. Detta gör att 

beslutet bör fattas på kommunstyrelsenivå i varje kommun. Nämnderna kan ta emot 

strategin men med remiss till kommunstyrelse. Kommentarer kring omfattande 

budgetpåverkan framkom också. Hillevi och Maria uppfattade att kommuncheferna mottog 

strategin positivt och att de tog strategin på stort allvar. Dock fick vi information under 

eftermiddagen om att strategin återremitterades och att förslag kring en process ska ges 

senare.  

Presentation och dokument läggs på Teams. 

 

Beslut: 

Att ställa sig bakom Samverkansstrategi för Utbildning Skaraborg 

 

§ 126 Elfråga – dialog utifrån rådande läge (basgrupper) 

Punkten utgick pga tidsbrist. 

 

§ 127 Aktuell rapportering från nätverken 

- Ekonominätverket 

Nätverket hade uppe punkter om bland annat grundskoleavtalet som inte längre är avtal 

utan en rutin. Priserna kommer i januari, läggs ut på hemsidan och på Teams.  

Gymnasieprislistan läggs på ekonomernas Teams. Särskoleprislistan ansvar varje huvudman 

för.  

Inackorderingsfrågan är delegerat till nätverket. Detta är klart och ligger på Teams.  

 

- SIKT – inför digitaliseringskonferensen 18 november 

Digitaliseringskonferens genomförs 18 november. Påminnelse om att skicka inbjudan till 

verksamhetschefer. Mikael Svensson håller i eftermiddagen.  

Carina Salén ny VD på Mediapoolen.  

 

-SYV – rapportering från heldagen i Vara den 21 oktober. Dagen var mycket bra. Anneli och 

Hillevi hade en längre dragning om samverkan genom förbundet, Skaraborg framåt (inte 

minst kring etableringar), det kommande regionala planeringsunderlaget och studie- och 

yrkesvägledarnas nya roll samt fördjupning kring vissa delar kring årets antagning.  

 

§ 128 Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg - 

revidering 

Avtalet ska revideras under kommande år och André och Maria blir ansvariga. Falköping 

och Skövdes ekonomer ansvarar för prislistans uppdatering. 

 

§ 129 Tema Förändringsledarskap  

Politikerutbildning Falköping 9 februari samt skolchefsdagar 9-10 februari 
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Ett program kommer att göras. Skolcheferna skickar ut via nämndspresidierna. 

När politikerutbildningen är slut fortsätter skolchefernas konferens på Mösseberg. 

 Skolledarkonferens 8 mars 2023. Ett detaljerat program är under framtagande.  

    

§ 130 Övriga frågor 

Remisser 

Hillevi gör en fil på skolchefernas Teams där kommunernas och förbundets remissvar läggs.  

 

Falköping lyfter sommarskola. 50 timmar måste erbjudas och det är svårt att få ihop 

läsårstiderna.  

 

Falköping efterfrågar en mapp på Teams där vi kan dela erfarenheter. 

 

Anmälan till Skolriksdag 8-9 maj släpps i december. Tips om att åka redan på söndagen.  

 

Kvalitetsdialoger med Skolverket. Gullspång har haft inledande möte. Karlsborg har också 

inlett, Skolverket kommer till Karlsborg snart. Kritik till myndigheterna om brist på 

samordning kring flera olika dialoger.  

 

Praktikplatsen.se 

En kostnad kommer att tas för fristående skolor och lärosäten som vill använda sig av 

praktikplatsen.se. Kostnaden beslutas bli 10.000 kr i grundavgift per år. Därefter 10 000 kr 

per utbildningsenhet per år. 

Lärosäten betalar 30 000 SEK per år. 

 

Skolcheferna ger i uppdrag till Lotta Engelbrektsson att köpa gåvor till lärarstudenterna som 

tar examen i januari, precis som vanligt. 

 

Hillevi har deltagit på vuxkonferens i Skellefteå och delger sina reflektioner och 

anteckningar. Anteckningarna läggs på Teams.  

 

Beslut 

Att ta ut en grundavgift (10 000 SEK) samt en avgift per utbildningsenhet (10 000 SEK) per 

år för användande av praktikplatsen.se.  

 

§ 131 Avslutning   

Ordförande avslutar mötet och tackar för trevlig samvaro. 

 

Nästa möte: 18 november 

 


