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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredagen den 4 september, Stadshuset i Skövde, lokal KS-salen 

 

Beslutande  Yvonne Kjell, Gullspång 

Pernilla Engqvist Widegren, Vara 

Leif Lagergren, Götene 

Tf Hannes Berggren, Vara 

 Sandra Lindgren, Falköping 

Katarina Lindberg, Mariestad 

Gustaf Olsson, Skövde 

 Marita Friborg, Töreboda 

Joakim Almlöv, Tibro 

 Ulf Karlsson, Lidköping 

Börja Hallin, Tidaholm 

Tf Caroline Swaren, Karlsborg 

Pernilla Bjerkesjö, Falköping 

Rogher Selmosson, Skövde 

 Kjell-Åke Berglund, Hjo 

 Linda Esseholt, Grästorp 

 

Ej närvarande Essunga kommun 

  

Övriga deltagare Christel Martinsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Mattias Gustafsson, Tibro 

Sara von Seth, Skövde 

Anders Wilhelmsson, Skara 

  

 

Utses att justera  Kjell-Åke Berglund, Hjo 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 62-71 

   Christel Martinsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _______________________  
    Kjell-Åke Berglund, Hjo 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFE R  
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§ 62 Mötets öppnande 

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 63 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Kjell-Åke Berglund. 

 

 

§ 64 Skol- och utbildningschefsgruppens gemensamma arbete  

presenteras för kommunchefsgrupppen.  

Skol- och utbildningscheferna ger en presentation för kommunchefsgruppen av 

pågående Skaraborgsarbete och mer fördjupat kring de tre ärenden nedan som ska 

vidare till styrelsen för beslut eller information: 

-Ta fram strategier för att försöka få tillbaka Lärarutbildning till Skaraborg 

-Gymnasieutredningen 

-Projektägarskap för ESF-projekt Utveckling av collegeverksamhet 

 

 

Mötet beslutar att  

-notera informationen om det arbete som startat med att ta fram strategier för att få 

tillbaka lärarutbildningen till Skaraborg  

 

- ställa sig positiva till det framtagna förslaget att konsultföretaget PWC, för en kostnad 

av 425 000 kronor, ska vara leverantör av gymnasieutredningen. 

 

-ställa sig positiva till att Skaraborgs Kommunalförbund ska vara projektägare för ett 

ESF-projekt med namn Utveckling av collegeverksamhet tillsammans med 

Boråsregionen och Fyrbodals Kommunalförbund 

 

 

 

Föredragande under förmiddagsmötet var också avdelningschef Johan Strömberg, 

Skövde som föredrog om den kvalitetsuppföljning som vuxenutbildningen i Skaraborg 

har sammanställt. 

 

Mötet beslutar att 

tacka för redovisningen av vuxenutbildningens kvalitetsredovisning  
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§ 65 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

§ 66  Rapporter 

Vuxenutbildningens kvalitetsarbete 

Se anteckningarna ovan 

 

SIKT-gruppens uppdrag kring Mediapoolen 

Arbetsgruppen medverkar och berättar om hur de tagit sig an uppdraget att se över 

skolornas behov av strömmande medie.  

Arbetsgruppen har tidigare redovisat resultatet av den enkät som skickats ut till alla 

kommuners pedagoger. Vidare redovisar arbetsgruppen nu resultatet från träffarna med 

några olika leverantörer (se tidigare bifogad fil) och förslaget från SIKT-gruppen är att 

Nationalencyklopedin, NE bäst motsvarar skolornas och pedagogernas behov. 

 

Mötet beslutar att 

Undertecknad och representant från SIKT-gruppen får i uppdrag att boka in ett möte 

med Skaraborgs Kommunalförbunds förbundsdirektör för att diskutera ett eventuellt 

utträde från en leverantör där det finns ett ägarförhållande. 

 

alla ska kommunicera detta ärende på hemmaplan. Extra viktigt eftersom 

medieleveransen från Mediapoolen går ut till olika förvaltningar i samma kommun.  

 

 

Samverkansavtalet för Skaraborgs Grundskolor etc. 

Mötet går igenom samverkansavtalet och % satsen i § 3 diskuteras men beslutas  

ligga kvar på 90%. Det bärande argumentet är att %-satsen som finns i nuvarande 

avtal innebär att kommunerna faktiskt bryter mot kommunallagen dvs kommuninvånare 

betalar viss del av skolgång för andra kommuners elever/barn. 

Mötet diskuterar också förslaget att det ska skrivas in i avtalet att mottagande kommun 

ska få möjlighet att avslå en förfrågan även om det bedöms vara det bästa för barnet. 

Detta förslag röstas dock ner.  

 

Mötet beslutar att 

anta det nya samverkansavtalet för grundskola, förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk omsorg. 
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utsedd arbetsgrupp (som reviderat avtalet) får i uppdrag att skriva fram ett underlag 

som kan användas i ett tjänsteutlåtande i alla kommuner. Underlaget ska skickas till 

skol- och utbildningschefsgruppen 

 

själva avtalet ska skickas till respektive kommuns kommunbrevlåda. 

 

avtalet ska sedan tas upp i varje kommun för beslut och kopia på 

beslutsprotokoll ska skickas till Kommunalförbundet (till undertecknad) senast 

den 30 november. 

 

 

Speciallärarutbildning i Mariestad 

Katarina Lindberg informerar om att det nu är klart att Göteborgs Universitet, GU 

kommer att förlägga speciallärarutbildning med inriktning utvecklingsstörning till 

Mariestad med start hösten 2016. 

 

 

Rapport från antagningskansliet 

Gymnasiesamordnare Hillevi Larsson medverkar och ger en rapport av hur årets 

antagningsprocess har gått. 

Mötet diskuterar specifikt Plusgymnasiets omvalsförfarande. Hillevi meddelar att kontakt 

tagits med både Plusgymnasiet centralt och lokalt. 

Kommunernas upplägg av sommarskola diskuteras och gymnasiesamordnare Hillevi 

Larsson ges uppdrag att kolla med antagningskansliet om vi kan justera sista datumet 

för inrapportering av betyg för att i så fall bättre möjliggöra för sommarskola även för 

årskurs nioelever. 

 

 

Mötet beslutar att  

notera informationen som antagningskansliet ger  

 

gymnasiesamordnare ska kontrollera om det går att justera något i datum för inlämning 

av betyg. 

 

Återkoppling från utvecklingsledarna kvalitetsinsamling 

Utvecklingsledarna hade i uppdrag att återkomma med förslag på köp av statistik om 

var avgångselever befinner sig ett år efter avslutad gymnasieutbildning. 

Underlaget som inkommit från utvecklingsledarna var ej helt komplett och hann ej heller 

behandlas innan mötet så därför återremitteras ärendet tillbaka till nätverksgruppen 

utvecklingsledare. 
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Mötet beslutar att  

återremittera till gruppen utvecklingsledare att inkomma med ett förtydligande och 

förslag till fortsatt arbetsgång gällande eventuellt köp av statistik från SCB om var 

avgångselever befinner sig ett år efter avslutad gymnasieutbildning  

 

välja in Linda Esseholt som förvaltningschefsrepresentant i nätverket 

utvecklingsledarna. 

 

                                         
§ 67 Utvecklingsområdets struktur, organisation och identifiering 

av Skaraborgsnätverk  -  Fastställande av uppdragsbeskrivningar 

Mötet diskuterar de olika nätverkens uppdrag och kommer fram till att det bästa är att 

ansvariga förvaltningschefer skriver fram ett uppdrag tillsammans med respektive 

nätverks representanter. 

Uppdragen ska dock ta sin utgångspunkt från Måldokument Utbildning Skaraborg samt 

Skaraborgs genomförandeplan. 

 

 

Mötet beslutar att  

ansvariga förvaltningschefer, tillsammans med nätverksrepresentanterna, ska skriva 

fram respektive nätverks uppdrag och redovisa dessa på skol- och 

utbildningschefsmötet den 27 november. 

 

 

§ 68 Nätverksfrågor 

- Friskolornas omvalsförfarande, Pernilla Bjerkesjö 

Frågan behandlades under paragrafen rapporter – se ovan gällande antagningskansliets 

rapport 

 

 

- Fakturering, Interkommunal ersättning, IST, Pernilla Bjerkesjö 

Pernilla lyfter förbundets handläggning av IST-verktyget och rapporterar att 

kommunernas ekonomer inte upplever sig helt tillfredsställda med det stöd de så här 

långt har fått från antagningskansliet. 

Undertecknad tar emot informationen och kommunicerar den vidare till 

antagningskansliet och till förbundsdirektören. 

 

http://www.skaraborg.se/globalassets/hillevi/utb-skaraborg/maldokument-2.pdf
http://www.skaraborg.se/globalassets/genomforandeplan_vg2020_skaraborg_slutlig_del1och2_141206.pdf
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- Val av tredje person till presidiet  

Om en person i presidiet lämnar sin tjänst så föreslås det att det ska ändras i de skrivna 

stadga till att vara att den förra presidiemedlemmen i förekommit fall ska väljas in. 

Eftersom Tibro har en tillförordnad barn och utbildningschef väljs istället förra 

presidemedlemmen Pernilla Bjerkesjö att ingå i presidiet tillsvidare. 

    

 - Val av förvaltningschefsrepresentant till vuxavtalsgrupp 

Mötet föreslår att förvaltningschef Sandra Lindgren, Falköping välj in i 

vuxavtalsgruppen. Sandra Lindgren är i skrivande stund tillfrågad och har ställts sig 

positiv att vara med i vuxavtalsgruppen. 

 

  - Val av representant till vårdsamverkans grupp barn och unga 

Mötet beslutar att elevhälsonätverket får i uppdrag att utse en representant som ska 

delta i Vårdsamverkansgruppen Barn och unga. Dock beslutas att Margareta Holmberg, 

Vara ska tillfrågas. I skrivande stund har Margareta ställts sig positiv till att medverka.  

 

 

§ 69 Utvecklingsresa 7-9 oktober 
Undertecknad informerar om utvecklingsresans upplägg och lovar att i samband med 

utskick av protokoll även skicka med ett program för resan. 

Sammanlagt blir det 16 stycken personer som följer med till Växjö. 

 

 

§ 70 Övrigt 

Kjell-Åke lyfter frågan om behovet av gemensamma läsårstider. 

 

Mötet beslutar att 

presidiet ges i uppdrag att ta fram gemensamma läsårstider och att förslag på dessa bör 

tas fram med sikte på skolstart 2017. 

 

 

Kjell-Åke lyfter också frågan om obehöriga lärare och betygsättningsrutiner. 

 

Mötets mening är att kommunerna ska gå på LR:s förslag vilket innebär att en obehörig 

lärare kopplas ihop med en behörig lärare som blir ansvarig för betygsättning och i de 

fall där detta inte är möjligt är det rektor som blir ansvarig för betygsättning. 

 

 

§ 71 Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


