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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 2 februari, Gothia Science Park, Lokal Panorama, kl 

8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

Katarina Levenby, Hjo  

 Sandra Lindgren, Falköping 

  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Maria Appelgren, Mariestad 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Yvonne Kjell, Vara 

  Gunilla Kindberg, Lidköping  

  Maria Andersson, Gullspång 

  Annelie Alm, Tidaholm 

 Bosse Svensson, Essunga            

  Eva Dahl, Grästorp 

  Marita Friborg, Töreboda 

 

Ersättare Mattias Gustafsson, Tibro 

 Caroline Swarén, Karlsborg  

 Leif Jarlén, Skara  

Ej närvarande - 

  

Övriga deltagare       Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

   Frida Jolsgård, Skaraborgs kommunalförbund 

   Magnus Fredricson, Skaraborgs kommunalförbund 

   Per-Olof Hermansson, Skaraborgs kommunalförbund 

 Maria Gyllenberg, Skövde kommun 

  

Utses att justera Leif Lagergren 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 1 – 16 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

    Leif Lagergren 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Katarina Lindberg hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

Katarina pratar om att gruppen behöver återkomma till det kollegiala samtalet.  

 

§ 2 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Leif Lagergren. 

 

§ 3 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 4 Naturbruksavtalet  

Information från P-O Hermansson och Magnus Fredricson om det samverkansavtal som 

är framtaget för naturbruk. Magnus inleder med att beskriva Skaraborgs önskan om att 

stärka de gröna näringarna genom att skapa ett kluster kring Skara/Skaraborg 

innefattande SLU, BYS, Uddetorp, Agroväst m. fl. aktörer. Även Colla-projektets arbete 

stärker detta område då förberedelse för ett grönt college är projektets mål.   

Mötet delges en bakgrundsbeskrivning med historik kring skatteväxlingen t ex. Också 

det politiska beslut som gör att det finns kvar tre av sex naturbruksutbildningar i Västra 

Götaland nu. I Skaraborg finns två och en finns i Sjuhärad. I Fyrbodal har de två skolor 

som inte fisk vara kvar i regionens regi nu blivit friskolor med samma lärare som förut. 

I avtalet står det att vi ska dela på kostnaderna mellan regionen och kommunerna (50-

50).  Viktigt att veta att det under förra avtalsperioden i praktiken har varit så att 

regionen trots beslut om att dela lika på kostnaderna har stått för 60 % av kostnaderna 

och kommunerna bara 40 %. I det nya avtalet gäller samma princip (50-50) med det 

kommer att upplevas som en kostnadsökning p g a att vi sluppit undan en del av 

kostnaderna tidigare.  

Styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund var tydliga med att de önskade följande; 

1) Fullmäktiges beslut blir genomfört (två naturbruksutbildningar i Skaraborg och en i 

Sjuhärad. 

2) Ingen skatteväxling, då detta skulle bli kostsamt för Skaraborg. 

3) Ett nytt avtal i samma anda som det förra avtalet.  

Skaraborg vill också att det ska rapporteras som en separat ekonomisk enhet. Överskott 

ska gå tillbaka till verksamheten.  

Skolcheferna skickar med att det ska vara kunniga skolpolitiker från Skaraborg som 

sitter i en föreslagen politisk styrgrupp. I tjänstepersonsgruppen önskar vi ha skolchef 

från Skaraborg som representant.  
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§ 5 Gymnasieavtalet 

a) Prislistan. (Maria Gyllenberg) 

Förslag till prislista för 2018 har skickats ut till kommunerna. Ökningen för 2018 blir 

enligt detta utskick 0,75% om styrelsen väljer att räkna på ett snittpris där det 

högsta priset per program är borttaget. Under innevarande vecka kom nya 

prisuppgifter från Skara kommun vilket gör att vi under sittande möte har ett nytt 

förslag att ta ställning till. Detta förslag ger en prisökning på 1,3 %. Orsaken är att 

IB som Skara är ensam av de kommunala skolorna att erbjuda har en ökning som 

resulterar i denna skillnad. I prislistan som går ut till friskolorna kommer samtliga 

från Skara inrapporterade uppgifter att justeras, men i den interna 

Skaraborsprislistan justeras enbart priset för IB. 

Mötet diskuterar procentsiffran som blir det som intresserar beslutsfattare. Kan man 

kommunicera resultatet på något annat sätt? Förslag att visa varje programs 

kostnadsförändring i procent som det är nu men att summeringen, som visar den 

totala % ökningen eller minskningen, även är viktad utifrån antal elever per program 

för att bli mer rättvisande.  

Önskemål framförs om att se över möjlighet att räkna på annat sätt. Maria      

Gyllenberg tar med frågan och provräknar. 

     Förbundsdirektören framför önskemål om prisjämförelse med riksprislistan.  

b) Bokslutsdiskussion efter beslut i styrelsen den 8 december 

Det finns inget lagkrav på att vi ska redovisa utfallet efter bokslut. Skolcheferna ser 

svårigheter med detta styrelsebeslut då kommunerna inte redovisar i systemen på 

detta sätt. Som exempel tas den flexibla organisationen där lärare   används på flera 

program och där samarbete med vuxenutbildningen också komplicerar bilden. Mötet 

föreslår att denna problematik beskrivs för beredningen vid nästa möte. 

c) Den 15 mars ska kommunchefsgruppen återkomma till styrelse 

med rutin för återrapportering till elevens hemkommun med studieresultaten. Denna 

rutin kan skapas genom blanketten Rutin för köp av gymnasieplats. Blanketten är 

framtagen och förtydligat att det är rektor som ska ha blanketten skickad till sig. Om 

Skaraborg elever går på gymnasiet utanför samverkansområdet rekommenderas att 

blanketten även skickas till dessa huvudmän. Ärendet tas till kommunchefsgruppen 

den 16 februari.  

d) I enlighet med styrelsebeslut den 8 december 2017 ska 

samverkansavtalets § 10 tydliggöras. Detta görs genom bilaga till 

samverkansavtalet. Se bilaga till detta utskick. 

e) IM – kommunerna erbjuder olika IM-lösningar/program. 

Frida redogör för IM och för de program som ges av egna kommunen och de 

program som Antagningskansliet hanterar valet till. För att förtydliga vad de olika 

kommunerna erbjuder kommer en mall att skickas ut för ifyllande.  

 

§ 6 Diskussion kring nytt nätverk: IM.  
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Utbildning Skaraborg har sedan tidigare 10 nätverk med funktionsindelning. Vid tidigare 

diskussioner har det framhållits att vara sparsamma med att inrätta ytterligare nätverk. 

Syftet med ett nätverk kring IM är likvärdighet mot ”elev”. De kan handla om likvärdig 

antagning, att dra lärdomar av varandra, information till elever, SYV-funktionen, dialog 

kring måluppfyllelsen, asylsökande/åldersdiskussion, IM – KAA (”avhopp”) samt ett ökat 

behov av IMYRK.  

Maria Appelgren, Ove Brodin, Yvonne Kjell och Maria Andersson får i uppdrag att se över 

samarbete kring nätverken för gymnasiet och KAA, men särskilt inrättandet av ett 

nätverk för IM. Uppdragsbeskrivning behöver tas fram till detta nya nätverk.  

 

Beslut: 

IM blir ett nytt nätverk inom Utbildning Skaraborg. Nätverket ska bestå av rektorer från 

IM. Maria Appelgren återkommer med uppdragsbeskrivning till skolcheferna den 2 mars.  

 

§ 7 Asylsökande – påminnelse av beslut på decembermötet. (Frida) 

För asylsökande och elever med tillfälligt uppehållstillstånd gäller rätt till utbildning i 

gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har påbörjat utbildningen innan de 

fyllt 18 år. Önskar kommuner tillåta dessa elever i alla fall att gå gymnasiet måste de 

själva betala för dessa elever. Antagningskansliet behöver få svar från alla kommuner 

innan slutliga antagningen v26. 

 

Katarina Levenby har haft diskussion med jurister på SKL om kommunerna över 

huvudet taget får antaga dessa elever till gymnasiet. Katarina ska återrapportera.  

Frida och Anneli tar på sig ansvaret att informera kring reglerna till SYV. 

 

§ 8 Praktikverktyget (Frida) 

Frida visar en film om praktikverktyget som Karlskoga tagit fram. I budget finns 

möjlighet att göra en liknande film. Skaraborgs film bör riktas till företagen. Beslut om 

framtagande av film hänskjuts till marsmötet. Länk till filmen: 

http://www.karlskoga.se/Utbildning--barnomsorg/Praktiksamordning.html 

  

§ 9 Studiehandledning  

Skriftlig återrapportering från SIKT-nätverket har skickats ut. Mattias redogör för 

underlaget. Till mötet den 2 mars önskar skolcheferna ett beslutsunderlag för beslut 

med tydligt inriktningsval enligt alternativ 1 eller 2. Underlaget ska finnas i 

informationsunderlaget som skickas ut före mötet. Utifrån det beslut kring inriktning 

som fattas den 2/3 ges ett fördjupat uppdrag med till exempel kartläggning av resurser 

som redan finns i Skaraborg. 

 

 

 

http://www.karlskoga.se/Utbildning--barnomsorg/Praktiksamordning.html
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Beslut: 

SIKT-nätverket tar fram ett underlag för inriktningsbeslut enligt alternativ 1 eller 2. 

Underlaget ska skickas ut som informationsunderlag till skolcheferna i samband med 

övriga möteshandlingar.  

 

§ 10 Yrkesbyrån 2020                                                                   

Sedan tidigare har vuxnätverket förordat en gemensam finansiering på 25 %. 

Skolcheferna har till dagens möte tagit ställning i den egna kommunen till om man 

ställer sig bakom förslaget på 25 %.  

Kvarstående datum i tidsplanen:  

16/2 Färdigt förslag till kommunchefsgruppen  

15-16/3 Färdigt förslag till styrelsen  

 

Beslut: 

Skaraborgs skol- och utbildningschefer ställer sig bakom att gemensamt finansiera 

Yrkesbyrån med 25 %.  

Finansieringsfrågan hanteras i samband med att vuxavtalet revideras vartannat år.   

 

§ 11 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

 

Nätverket Förskolan (Bosse, Kajsa) 

Inget att rapportera. 

Nätverket Grundskolan (Marita) 

Inget att rapportera. 

Nätverket Gymnasiet (Yvonne)  

Inget att rapportera. 

Nätverket Särskolan (Karina) 

Inget att rapportera. 

Nätverket Vux (Sandra)  

Ett nytt vuxavtal kommer till skolcheferna i april. Tidsplaneringen möjliggör att avtalet 

kan vara påskrivet till 1 jan 2019. 

Ny kvalitetsbilaga görs också till aprilmötet. Det är stora pengar som nätverket hanterar 

nu. Uppdrag från beredningen att rita om utbildningskartan. I mars genomförs en 

länsstudiedag.  

Regiovux består av tre delar. Projektet löper ut 2018. Johan L 50% hittills och man ser 

behov av en fortsättning, inte minst för implementeringen. Vuxrektorsgruppen behöver 

fortsatt stöd med projektledning.  

Skolcheferna ser sitt ansvar för Regiovux, men tydliggör att frågor kring regional tillväxt 

bland annat bör landa hos kompetensforum.  

Nätverket Elevhälsan (Leif)  

Inget att rapportera. 
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Nätverket KAA (Maria Appelgren)  

Inget att rapportera. 

Nätverket SIKT (Pähr)  

Frågor som nätverket hanterar just nu är fjärrundervisning och LIKA-uppföljning. Ett 

eller två områden tas fram i LIKA-uppföljningen och återkopplas till skolcheferna den 2 

mars.  

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa)  

Närverket diskuterade stadsbidrag för ökad jämlikhet - hur har pengarna använts samt 

arbetet med LIKA värderingar. På möte tillsammans med SIKT så identifierades tre 

indikatorer som var relevanta att arbeta vidare med gemensamt i Skaraborg. Nu behövs 

beslut om hur vi arbetar vidare med dessa indikatorer och utvecklingsområden.  

Systematiskt kvalitetsarbete diskuterades och på vilket sätt man arbetar vidare med 

detta.                                                                                 

Nätverket SYV (Annelie)  

Inget att rapportera. 

 

Rapport från Vårdsamverkan Barn och unga (Katarina, Karina) 

Vårdsamverkan arbetar med planen för psykisk hälsa som spänner över alla områden. 

Det kommer även lite pengar med den planen och de har diskuterat vad de vill göra 

med pengarna – kanske utbildningsinsatser. Reflektion kring hur otroligt många 

vårdkontakter de som har psykisk ohälsa möts av. SIP nämns, problem med att få 

verksamhet efter mötena  

Rapport från Kompetensforum? (Johan)  

Inget att rapportera.  

 

§ 12 Tema Digitalisering 

Skol- och utbildningskonferensen på Läckö den 1 mars. 

Skolcheferna ansvarar för att bjuda in nätverken SKIS och SIKT samt 

nämndspresidierna. Alla anmäler sig här: 

https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/ 

 

Skolledarkonferensen i Vara den 4 april. 

Skolcheferna ger i uppdrag till SIKT-nätverket att undersöka om det finns goda 

digitala/interaktiva exempel att visa upp i foajén under pauser och lunch, en minimässa 

alltså.  

Även här har skolcheferna ansvar för att bjuda in nätverken SKIS och SIKT samt alla 

fristående skolor och förskolor i kommunen. Skara och Töreboda ombeds bjuda in 

naturbruksutbildningarna. 

Anmälan öppnas så fort programmet är definitivt klart.  

 

§ 13 Planering Skol- och utbildningschefsgruppen 2018 (45 min) 

https://utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/
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I processform arbetade skolcheferna med planeringen inför 2018.  

- Vilka frågor vill vi hålla i och hålla ut i? 

- Kan vi nedprioritera några saker? 

- Vilka nya frågor vill vi lyfta framöver? 

Gruppernas sekreterare skickar in dokumentationen till Hillevi. Prioriteringarna fastställs 

på nästa möte den 2 mars. 

§ 14 SIQ-konferens (Katarina) 

Datum för SIQ Rikskonferens Bättre Skola är den 16-17 januari 2019 och förläggs till 

Skövde denna gång.  

  

§ 15 Övriga frågor     

Marita rapporterade från lyckat deltagande på Växjökonferensen där Fullföljda studier 

genom trygghet och studiero fått positiv uppmärksamhet och Töreboda välförtjänt cred.       

                            

§ 16 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet.  

 

 

 

 

 

 


