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PROTOKOLL 

Tid och plats Onsdagen den 10 februari 2016, i Skövde på Gothia Science Park 

lokal Magnolian 

 

Beslutande  Yvonne Kjell, Gullspång 

Elisabeth Jansson, Lidköping 

Leif Lagergren, Götene 

 Katarina Lindberg, Mariestad 

Gustaf Olsson, Skövde 

Tf Pärh Nyström, Tibro 

ers, Johan Lindell, Tidaholm 

Ulla-Stina Millton, Skara 

Yvonne Kjell, Gullspång 

 Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

 Tf Hannes Berggren, Vara 

 Pernilla Bjerkesjö, Falköping 

 Marita Friborg, Töreboda 

 Linda Esseholt, Grästorp 

 Ulf Karlsson, Lidköping 

 

Ej närvarande Essunga kommun 

Hjo kommun 

 

  

Övriga deltagare Christel Martinsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  

  

 

Utses att justera  Elisabeth Jansson, Lidköping 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 12-20 

   Christel Martinsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _______________________  
    Elisabeth Jansson 

 

 

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

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

§ 13 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Elisabeth Jansson. 

 

 

§ 14 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

§ 15 Praktikanskaffningsverktyget – frågan om driftsansvar 

Beslutet att Skaraborgs Kommunalförbund ska ansvara för driften av praktikplatsen.se 

är taget och detta finns dokumenterat i den antagna slutrapporten. 

Mötet diskuterar sedan resurserna kopplade till praktikverktyget och betonar vikten av att 

kommunernas resurser, som redan idag arbetar med praktikanskaffning, ska vara aktiva i 

praktikplatsen.se. Mötet menar att det dock kan finnas behov av att göra någon form av 

prioriteringsordning.  

 

Mötet beslutar att 

föreslå beredningen att Skaraborgs Kommunalförbunds ska vara huvudman för 

organisationen praktikplatsen.se.  

        

 

 

§ 16 Euroskills 1-3 december 2016 på Svenska Mässan i Göteborg 

Mötet noterar informationen som gavs och som finns beskriven i (tidigare utskickat) 

informationsunderlaget men beslutar att det är upp till varje kommun att ta initiativ hur 

vida elever och lärare ska vara delaktiga i mässan.  

 

Mötet beslutar att 

det blir upp till varje kommun att ta initiativ till ett eventuellt deltagande i Euroskills 

2016. 
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§ 17 ESF-utlysning, ämne Integration – Inriktning? 

Mötet beslutat sig för att vara delaktiga i en kommande ESF-utlysning riktad mot 

nyanlända. Arbetet kommer troligt att vara inriktat på att kvalitetsstärka och utveckla 

undervisningen, svenska för invandrare, Sfi. Det kommer att vara Göteborgsregionen, GR 

som är projektägare och Skaraborg blir en samverkanspart. 

Mötet föreslår att det blir den befintliga vuxrektorsgruppen som redan idag finns utsedda 

för att arbeta med utveckling av Sfi-undervisningen i Skaraborg som ska vara de som 

tillsammans med GR:s representanter arbetar med att ta fram ansökan. 

 

Mötet beslutar att 
Skaraborgs ska vara delaktiga i framtagandet av en ESF-ansökan i utlysningen med 

inriktning nyanlända och att det föreslås bli befintlig vuxrektorsgrupp som tillsammans med 

GR representerar i arbetet med att ta fram en ansökan. 
 
   
 

§ 18 Gymnasiedimensionering 

En diskussion förs och mötet enas om att ordförande och gymansiesamordnare Hillevi 

Larsson får i uppgift att skriva en sammanfattande text. Texten har sedan via mail 

godkänts av alla skol- och utbildningschefer. Se specifik pdf-bilaga. 

 

 

 

§ 19 Övrigt 

Medlemsavgiften till Skaraborgs Kommunalförbund  

 

 

Mötet beslutar att 

presidiet uppvaktar kommunchefsgruppen angående behovet av att få en information 

om hur medlemsavgiften som medlemskommunerna betalar in till Skaraborgs 

Kommunalförbundet fördelas. 

 

 

 

Skolledarkonferensen 26 april 2016 

Hillevi upplyser om vikten av att skolledarna går in och anmäler sig till konferensen. Hon 

informerar också om att det precis som förra året är de femton medlemskommunernas 

som ska dela på kostnaden för skolledarkonferensen. 
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Skol- och utbildningskonferensen 10 mars 2016 

Christel informerar också om vikten av att alla går in och anmäler sig till skol- och 

utbildningskonferensen den 10 mars. Hon ber specifikt om hjälp att påminna 

nämndspolitikerna att gå in och anmäla sig. Även en information om att det även här är 

medlemskommunerna som delar på kostnaden för konferensen. 

  

 

 

SIKT-nätverket 

Ulf informerar om att processen med Mediapoolen, för att i en dialog, ta fram ett nytt 

avtal har inletts. Om allt löper på som förväntas ska ett förslag på nytt avtal finnas 

framme senast i maj månad. 

 

 

 

 

§ 20 Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


