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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredagen den 20 februari 2015, Skövde Portalen, Gothia 

Science Park i lokal Vänern/Vättern  

 

Beslutande  Gustaf Olsson, Skövde, ordf. 

 Ulf Karlsson, Lidköping 

Kjell-Åke Berglund, Hjo 

Pernilla Engqvist Widegren, Vara 

Tf Johan Lindell, Falköping 

Tf Margareta Holmberg, Götene 

Ulla Stina Millton, Skara 

Marita Friborg, Töreboda 

Tf Börje Hallin, Tidaholm 

Yvonne Kjell, Gullspång 

 Bosse Svensson, Essunga 

 Thorbjörn Karlsson, Falköping, ersättare 

 Elisabeth Jansson, Lidköping 

Roger Selmosson, Skövde 

Eddie Jellinek, Tibro 

Kaj Kaufeldt, Karlsborg 

 Katarina Lindberg, Mariestad 

Pernilla Bjerkesjö, Grästorp 

 

Ej närvarande  

 

Övriga deltagare Christel Martinsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Utses att justera   Eddie Jellinek, Skara 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 15-23 

   Christel Martinsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _______________________  
    Eddie Jellinek 

 

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

Vice ordförande Ulf Karlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

§ 16 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Eddie Jellinek. 

 

 

§ 17 Fastställande av dagordning  

Mötet beslutar att godkänna dagordningen efter tillägg under övriga frågor med en 

punkt om nästa veckas möte i beredningen för Kunskapsutveckling.  

  

 

§ 18 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

§ 19 Val av ny förvaltningschefsrepresentant till 

Kompetensplattformens styrgrupp 

 

Mötet beslutar att  

Välja Roger Selmosson, Skövde som skol och utbildningschefsrepresentant i styrgruppen 

för Kompetensplattformen. 

 

 

§ 20 Beslut kring organisation och finansiering av utveckling och 

implementering av praktikanskaffningsverktyg 

När det gäller ställningstagande till de tre frågorna/påståenden så blir slutsatsen från skol-  

och utbildningschefsnätverket att man står bakom de två första. 

1. Upphandling av praktikverktyget  ska ske genom ett samverkansavtal mellan Skaraborgs 

kommunalförbund och Göteborgsregionens kommunalförbund samt  

2. Skaraborgs kommunalförbund köper in verktyget och debiterar kommunerna enligt förslag 

 

Gruppen anser sig dock inte kunna ställa sig bakom det tredje påståendet. 

3. Om inte ESF- medel eller annan finansiering beviljas projektet ska Skaraborgs kommuner bekosta  

2 heltidstjänster under 2016.  
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Detta betyder att skol- och u tbildningschefsgruppen vill utveckla och implementera ett 

praktikanskaffningsverktyg men upplever att frågan om finansiering med 2 tjänster är en 

politisk fråga. 

 

Mötet beslutar att 

Ställa sig positiva till att utveckla och implementera praktikanskaffningsverktyget men 

att finansieringsfrågan efter projekttidens slut bör avgöras av politiken. 

 

 

§ 21 Framtagande av ett förslag på Gymnasiedimensionering för läsåret 

2015-2016  

På mötet genomfördes en process som präglades av en öppenhet och med en kunskap 

om avtalsskrivningarnas innebörd, Utbildnings Skaraborg och Samverkansavtalet för 

Skaraborgs gymnasieutbildningar. Processen tog även upp olika hänsyn som det totala 

antalet platser, i hela Skaraborg, för respektive program och hur man kunde hjälpas åt 

för att på bästa sätt tillgodose elevens förstahandsval av program. Processen mynnade 

ut i dimensioneringsförslag nummer 1 (se i ovan bifogade presentation, och i e-

postutskick från ordförande Gustaf Olsson daterat 150225).  

Eftersom kommunchefsgruppen önskade att det ekonomiska perspektivet skulle få 

starkare genomslag i framtagandet av förslag till gymnasiedimensionering fortsatta 

processen fram till och med onsdag den 25 februari. Då hade tre olika förslag tagits 

fram och det förslag som starkast förordades att gå till politiken var förslag nummer 3. 

 

Mötet och den efterföljande processen förordade till slut att 

Förslag nummer tre var det förslag som skulle föreslås till den politiska beredningen. 

 

Förslag nummer tre 

Skaraborgs två dyraste program tas bort från snittpriset och kommunerna får 
själva stå för mellanskillnaden. Antal program, fördelat på kommun, som räknas 

bort:  
• 8 program i Vara  

• 8 program i Lidköping  

• 10 program i Falköping  

• 3 program i Skövde  

• 3 program i Mariestad  

• 1 program i Tibro  
 

Prisminskning: 1,974 % 
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§ 22 Övrigt 

Utbildningsstrateg föredrar kort om det kommande mötet den 27 februari i beredningen för 

Kunskapsutveckling. Namnen på de åtta ledamöterna visades och bifogas protokollet. 

 

 

§ 23 Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat 


