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1. Mötet öppnas  

Johan Strömberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  Beslutades göra förändringar i 

gångordningen och ta beslutsdelen först.  

  

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående möte var den 1/9 2017 i Tidaholm. Flertalet punkter som berörds vid detta möte 

kommer att ingå även vid dagens möte. Minnesanteckningar från föregående möte läggs 

därmed till handlingarna.  

 

3. RegioVux-projektet  

Johan Lindell pratade om det uppdrag som RegioVux fått kring en framtida yrkesbyrås 

formering utifrån kompetensförsörjning i regionen. Han pratade vid förra mötet om hur 

uppdraget tolkats i gruppen och om den tidsplan som finns. Den tolkningen utgår från en 

arbetsgång som innebär ett långsiktigt strategiskt arbete. Problem: det uppdrag gruppen hade 

fått enligt skolcheferna var att ta fram en ekonomisk modell för att få statsbidrag, snarare än 

den inriktning som gruppen har arbetat utifrån. Det råder därmed viss diskrepans här. Nuläge: 

skarpt förslag ska tas fram till 2019, det är det som är uppdraget. Styrelsen för Skaraborgs 

kommunalförbund ska få ett förslag i mitten av mars för att kunna starta 2019 så som 

uppdraget var från början. De argument som gruppen framfört har inte beaktats varför 

gruppen får agera i enlighet med den framställan som getts. Johan Strömberg kommenterade 

kort skolchefernas syn på uppdraget, den rent ekonomiska aspekten. Skolchefens uppdrag är 

också att hålla en dialog med respektive kommunchef om förutsättningarna. (se tidsplan i 

bilaga). 

 



Valideringsorganisation: Möte i måndags i Falköping med Validering Väst samt 

representanter från AF. Kommit en bit på väg: Industri och restaurang är två branscher där det 

jobbas fram en valideringsorganisation. Nästa gång ska gruppen börja titta på hur arbetet ska 

bedrivas rent operativt. Finns stort intresse från andra regioner hur Skaraborg jobbar med 

validering.  

 

4. Årshjulet 

Johan Strömberg gick kortfattat igenom årshjulet. Vi befinner oss vid oktobermötet, 

avstämning nätverk är utförda, nästa steg är halvårsenkät som är en nöjdhetsenkät som ska 

mätas 2ggr/år som utmynnar i sammanställning som Johan gör i februari och redovisas i mars. 

Återkommer om det närmare.  

 

5. Uppföljning regionalt yrkesvux 

Ny form av uppföljning via Skolverkets statsbidragsenhet, den har inte öppnat än. Yrkesbyrån 

har varit väl framme där. Lisbet redogjorde kort för olika redovisningar och det kommer en 

skriftlig instruktion. Den stora redovisningen är viktig. Hur vi redovisar de 621 statliga, bry er 

inte om dem för de har redan samlats ihop, gäller både 800 och 1100. Det jobbet är på gång. 

För den kommunala medfinansieringen gäller följande: leta fram alla poäng som ni kan hitta 

(medfinansiering), gäller alla olika typer av poäng. Lisbet återkommer om hur detta redovisas. 

Det ska vara klart 1 december.  

 

Omfördelning 2017: söker inga mer yrkesvuxplatser, men vi söker fler lärling och fler 

yrkesvuxplatser med språkstöd. Lämnar tillbaka några yrkesförarplatser. Har inte fått besked 

ännu vad vi får. Lärling ska inte medfinansieras. 2018: hur ska vi tänka då? Statsbidraget 

fördelas direkt ut mot kommunerna. Vill ha in synpunkter på vad som blir smidigast och 

enklats.  

Förslag A: Fördelas direkt ut i kommunerna 100% utifrån invånarantal och arbetslöshet (då 

gäller att det finns medfinansiering).  

Förslag B: Skövde behåller pengarna tills varje kommun har redovisat medfinansiering. Kan 

användas som påtryckningsmedel gentemot politiker i den egna kommunen.  

Förslag C: Fördelning efter behov/efterfrågan i respektive kommun. 

Skillnad mellan A och C? C om det är en stark efterfrågan inom ett område på kompetens där 

vissa kommuner kan tillmötesgå detta behov varför dessa kommuner då får större del av 

statsbidragen. Det innebär samtidigt att övriga kommuner får färre statsbidrag.  

Alla kommuner tar med sig alternativen till hemmaplan. Förslag till beslut ges vid 

decembermötet. (se bilaga) 

 

Vid sittande möte fick Johan S besked om att sökta medel har erhållits om totalt 34 950 000. 

Det innebär ytterligare 15 platser inom yrkesvux med språkstöd. Även sökta medel för lärling 

har beviljats vilket innebär ytterligare 1 400 000. Ett glatt besked. 

 

6. Från skolchefsgruppen 

Information om två stycken projekt:  

1. ESF: vägledning för livet – riktar sig mot SYV. Info finns på kommunalförbundets 

hemsida. Utveckla skolornas SYV-funktion är utgångspunkten och syftet med projektet som 

beviljats med 6,9 miljoner, medfinansiering med samma belopp.  

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/pagaende-projekt/vagledning-for-livet/ 

 

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/pagaende-projekt/vagledning-for-livet/


2. ESF: En skola för alla: målgrupp 15-19 år och är ett samverkansprojekt mellan tre 

kommunalförbund, Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Budgeten är på 44 miljoner och ESF 

finansierar 29 miljoner. 

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/pagaende-projekt/en-skola-for-alla/ 

 

Svensk gymnasielärling: för att ytterligare stärka kompetensförsörjningen har ett projekt 

startats av Västsvenska handelskammaren. Det är en försöksverksamhet i samarbete med 

Skolverket, där man utgått från konceptet vuxlärling för att dra nytta av den positiva 

utveckling som finns här. Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en 

tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande 

(apl). Det finns möjlighet att söka statsbidrag även för detta ändamål. Skolchefsgruppen 

önskar informera om detta då uppstarten har gått trögt. (se bilaga) 

 

7. Avtal samhällsorientering – ärendegången 

Styrelsen för SKF har haft uppe frågan och beslutat att rekommendera kommunerna att 

godkänna och underteckna avtalet. Tas upp i respektive nämnd i kommunerna och Johan vill 

ha in besluten. Avtalet gäller från 1 januari 2018. Ligger detta på vuxenutbildningens bord 

eller vem ska teckna avtal om detta? Olika i olika kommuner, gäller att veta vem som ska få 

informationen. 

Information: Johan S informerar om att det finns planer på att utöka SO med 20 timmar med 

en modul som heter Hälsa. Mer information om detta kommer på decembermötet. 

 

8. Kompetensforum Skaraborg 

Information om att det ska bjudas in till kompetensforumlunch den 8/12 i sessionssalen i 

Skövde stadshus. Gäller enbart kommunal verksamhet. Föreläsning av forskaren Martin 

Henning, ekonomisk geografi om branschöverskridande kompetensknippen. Lunch ingår. 

Inbjudan kommer. Johan skickar ut den. 

 

9. InVäst och processen med det projektet 

Arbetet fortskrider och nu finns en plan som ska skrivas ned. En person är tillfrågad och är 

intresserad av att ta processledaruppdraget. Inriktning kommer att vara: Digital kompetens där 

Skolverkets lärportal ur ett Skaraborgsperspektiv kommer att tillämpas. En första uppgift ska 

utföras i november/december som sedan följs upp på skaraborgsnivå. Återkommer om plan 

och processledare. Nätverksträffar blir en viktig del i arbetet. 

 

Dialog  

 

10. Regional dialog med Skolverket 

Skolverket kommer till Skaraborg och bjuder in representanter från AF, skolchefer, vux-

rektorer och politiker som ansvarar för vuxenutbildning. Årets upplägg ska breddas och 

fokusera på hela vuxenutbildningens ansvarsområde under en heldag. Förmiddagen åt alla 

men eftermiddagen viks åt vux-gruppen. Spikad till fredagen den 19/1. Mer info om vad som 

ska ingå kommer. Påminn respektive förvaltningschef om detta samt att det går ut till politiker 

i respektive kommun. Plats: föreslaget Skövde och Lidköping.  

Beslut: Skövde. 

 

12. Länsstudiedagen/arbetsgruppen 

Bernth informerade om att Länsstudiedagen är förlagd till den 14/3, vilka föreläsare det blir är 

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/pagaende-projekt/en-skola-for-alla/


inte klart än. Dagen ska handla om digitalisering. Lokal är bokad, Kulturhuset i Skövde på 

förmiddagen för föreläsningar, sedan går deltagarna vidare till Vuxenutbildningen i Skövdes 

lokaler för att ha work-shops där. Kostnad ca 14 000 + föreläsare, en låg kostnad för 

respektive kommun. Ingen gemensam lunch utan var och en ordnar den. 

Endurovärldsmästare Anders Eriksson har fått förfrågan om att vara moderator men han har 

inte svarat än. Vilka ska inbjudas att vara med? Även bibliotekspersonal kan komma ifråga. 

Bernth undrar om det finns lärare som kan tänka sig att hålla i work shops. Återkom snarast, 

senast måndag 23/10 via mail till Bernth vilka lärare som kan tänkas kunna hålla i en work 

shop. 

 

13.Kvalitetsgruppen (se bilaga) 

Annelie föredrog gruppens arbete som fått i uppdrag att se över hur vi ska jobba med kvalitet 

framöver. Vad är kvalitet? Uppdraget tolkades och blev lite större än vad som först var tänkt. 

Redovisades gruppens förslag med utgångspunkt ur en vision som tagits fram av Fritof 

Andersson (eloge till honom) ”bli bäst i Sverige genom regional samverkan”. Ett årshjul som 

rullar på, första gången måste det finnas ett grundstoff men som utgår från statistik som ingen 

riktigt vet vad den ska användas till. Det finns behov av statistik och även av att utöka 

insamlingen med ytterligare några områden. Vi har våra nätverksgrupper samt det stora 

vuxrektorsnätverket och respektive grupp behöver fastställa vad den gruppen ska arbeta med 

för utvecklingsområden.  

Arbetsgrupperna bör dessutom utökas med grupper för gruv, gyvux och SYV. På så sätt 

uppgraderas vikten och betydelse av nätverksträffar. En rektor ska vara med vid varje tillfälle 

som leder och styr arbetet. Exempel: SUV: 2 timmars nätverksträff där en timma leds av 

rektor och en timma då lärarna arbetar vidare. Arbetsgången kommer i korta drag att se ut 

enligt följande: gruppen samlar in statistik, arbetar fram och konkretiserar vad som ska 

arbetas med hur det följs upp och redovisas. En kortare redovisning ges i den stora 

vuxrektorsgruppen om vad som framkommit i respektive nätverk. Betonas att det är viktigt att 

det finns en modell för hur arbetet ska läggas upp och utifrån vilka styrdokument arbetet ska 

ske. Statistik som ska användas:  

Betyg från alla olika verksamheter: ska kunna visas i en gemensam samlad bild för hela 

Skaraborg.  

Nationella prov: ingår för alla verksamheter som har NP.  

Avbrott: ska redovisas och även ange orsaker samt diskutera positiva avbrott.  

Elevutvärdering: frågor justeras, vad ska vi ställa för frågor. BRUK-frågor kan vara bra att ha 

med.  

6-månaders uppföljning: som tidigare men vissa begrepp ska förtydligas.  

Elev- och organisationsuppföljningar: likabehandlingsarbetet viktigt och det kan vara 

intressant att lägga till antalet anmälda kränkningsärenden.  

 

Kommentarer: Horisontella principer behöver läggas till: lika möjligheter till arbete och 

utbildning utifrån olika aspekter.  

Yrkesvux ingår ej här. Finns annat forum för detta.  

Arbetslöshet före och efter utbildning är också intressant att få med i statistiken.  

Behöver finnas större utrymme för att diskutera gruv, gyvux och övriga lagstyrda 

verksamheter, vi har en tendens att glömma dem. Bra att dessa kärnverksamheters betydelse 

förstärks.  



Förändringsarbete på regional nivå, bevara styrkan i den egna gruppen men i kombination 

med ett regionalt perspektiv. Kompetensförsörjning handlar inte bara om yrkesutbildning. 

Tidsåtgång för insamling och ansvarsfördelning? Mer resurser måste läggas på rektorstjänsten 

för vux om detta ska fungera, måste ta det i respektive kommun och se över det.  

 

Utvecklingsområden: övergångar, särskilda anpassningar, mellankommunala studier, 

nätverksgruppernas arbete, digital kompetens, likabehandlingsarbete. 

 

Samling av dokument: gemensam plats för att lagra dokument, dagordningar och bilagor, 

avtal osv.  Google docs, Share point? Behöver titta vidare på det.  

 

Förslag till vux-rektorsgruppen: förlänga nuvarande bilaga fram till 18-12-31, samt 

komplettera 2017 års rapport med ytterligare statistikuppgifter. Beslut: bilagan gäller för 

2018. Betänketid behövs för den andra delen, tas med som punkt till nästa möte. PP skickas 

med protokoll. 

Skolchefsgruppen bör också representeras i kvalitetsgruppen. 

 

14. Samverkan- övrigt 

Tomas Roos pratade om skaraborgsdistansen att det kanske skulle kunna återupptas. Projekt 

utgick till stor del från en person som hade stort intresse av studier via lärplattform men utan 

styrning och ledning från rektor. Fanns ingen kvalitetssäkring och byggde på ”eldsjälar”. Föll 

på ekonomin, en poäng kostade 38:-. NTI finns idag men eleverna klarar inte alltid kurserna, 

behöver hitta ett komplement särskilt i kurser där vi ser att många hoppar av. Vi behöver se 

över om det går att skapa en gemensam plattform för distansläsning i vissa kurser inom 

Skaraborg, vi behöver se över hur vi ska arbeta för den kategori elever som tenderar att hoppa 

av, hur vi arbetar med närdistans och lärcentertanken finns också.  

Förslag: tillsätta en arbetsgrupp där frågan om distansundervisning i olika former ses över. 

Beslut: tillsätta en samverkansgrupp med arbetsnamnet ”Flexbyrån” med Bernt, Fritiof och 

Sofia. Uppdraget bör preciseras framöver.  

 

15. Programmering 

Sofia Pettersson frågade om det finns intresse av att arbeta tillsammans i frågor kring 

kompetensutveckling kring programmering. Hur jobbar man i respektive kommun och vilka 

är det som jobbar med det? Hur arbetar vi med frågan nu när fler elever kommer med 

kunskaper om programmering? Kompetensen i de olika kommunerna varierar. 

Länsstudiedagen kan vara en arena för mattelärare att jobba med det (lite sent). Nästa 

nätverksträff inom Ma är troligen i maj 2018. Viktigt att komma ihåg att detta ingår i samtliga 

nya kursplaner. Hör av er till Sofia om en grupp behöver bildas.  

 

Beslut 

 

16. Upphandling distanskurser  

Bernth önskade veta hur kommunerna ställer sig till gemensam upphandling av distanskurser. 

Falköping, Skövde, Karlsborg, Hjo, Mariestad, Töreboda, Västra liksom Tidaholm och 

möjligen Tibro. Vikten av hur avtalen utformas poängteras. Ska vi väcka den gamla 

skaraborgsdistansen till liv, kan det sammanfalla med det här? Se punkt 14.  

 



17. Decembermötet eventuellt byte till Skövde 

Tanken var att Töreboda skulle hålla i det men Johan föreslår ett byte till Skövde då det är 

aktiviteter (AF) på GSP i Skövde på em för de flesta. Föreslås att mötet därefter förläggs till 

Töreboda. Beslutas flytta till Skövde.  

 

18. Presidiet 2018 Val av 1 på ett år+2 på 2 år. 

Förslag: Tomas Roos väljs på 1 år och Kristina Ahlström i Skövde och Lina Magnusson från 

Falköping går in i presidiet på 2 år. Alla är vidtalade och har accepterat.  

Beslut: Föreslagna representanter valdes enhälligt.  

 

19. Syvgruppen till norrkvarn 

SYV-gruppen har varit där tidigare för planering och erfarenhetsutbyte och dagen har alltid 

varit bra. Alla har dock inte fått åka och därför behövs ett gemensamt beslut att samtliga 

SYV:are får åka. Beslut kan inte tas i detta forum, men det kan poängteras från vuxrektorshåll 

att det är önskvärt att samtliga får åka. Varje kommun måste besluta om detta men gruppen 

kan rikta en vädjan om att det är viktigt och att alla står bakom detta.  

Beslut: SYV-nätverket fortsätter planeringen av Norrkvarnsdagarna. 

 

20. Regionalt yrkesvux Uppsala 5/12 

Skolverket går ut med mötesplatser regionalt yrkesvux. Finns på flera olika platser. Johan 

Lindell kommer att prata om regionalt yrkesvux i Göteborg och Stockholm. Skaraborg har fått 

förfrågan om att ställa upp i Uppsala den 5/12 och prata om yrkesvux med språkstöd. Johan 

Strömberg har lovat att representanter från Skaraborg kommer, då det är ett hedrande 

uppdrag.  

Förslag: utgångspunkten är yrkesutbildning med språkstöd i fokus och Lisbet Sjödin 

tillsammans med Lina Magnusson förslås åka på detta.  

Beslut: de båda får enhälligt mandat att representera Skaraborg. 

 

21. Övrigt 

- Johan S tog upp budgetpropositionen som lades i september och vad förslagen kan innebära 

(se bilaga): 

 

- Nätverksträffar: endast SUV har meddelat tider för våren 2018.  

Medskick till decembermötet: ta reda på när de olika nätverksträffarna ligger. Ta med eller 

skicka in till Johan S.  

 

- Uppmaning: vore tacksamt om inbjudan till nätverksträffar skickas vidare till rätt person. 

 

- Tider för möten VT 2018: 3/halvår 

12/1 Töreboda + lunch 

19/1 Dialogdag Skolverket – heldag för vuxrektorer 

16/3 Hjo  

18/5 Karlsborg 

 

Johan Strömberg tackade för mötet och hälsade trevlig helg. 


