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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 Torsdag den 9 november, Assar, Balthazar Science Center, 

Skövde 

kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

Johan Rahmberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Ove Brodin, Lidköping 

  Anneli Ahlm, Tidaholm 

 Katarina Levenby, Hjo 

 Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

 Marita Friborg, Töreboda            

 Maria Appelgren, Mariestad 

  Sandra Lindgren, Falköping 

 Maria Andersson, Gullspång 

  Karina Bronell, Falköping      

 Leif Lagergren, Götene 

 Dzenan Mahic Vara 

  Eva Dahl, Grästorp 

   

Ej närvarande Skara kommun, Tibro kommun, Essunga kommun. 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Daniel Strandberg, Skövde kommun 

 Maria Gyllenberg, Skövde kommun 

 Tobias Björck, Assar Industrial Innovation Arena  

 

Utses att justera Eva Dahl 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 105 – 116 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Gunilla Kindberg 

 

Justerande  _________________________  

 Eva Dahl 

 

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

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 106 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Eva Dahl. 

 

§ 107 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 108 Rapportering om arbetsgruppens arbete med remissen kring  

vuxutredningen  

En arbetsgrupp bestående av vuxrektorer och Ove som sammankallande har arbetat 

med remissen på ”En andra och en annan chans – ett komvux i tiden”. Gruppen 

sammanställer rapporten till den 4 december och sedan skickas det ut till 

skolchefsgruppen. Arbetsgruppen håller i mycket stor utsträckning med om det som står 

i underlaget och anser utredningen vara mycket bra. Dock drar de slutsatsen att det inte 

blir billigare för kommunerna framöver, tvärtom.  Skaraborgs vuxenutbildningar och 

deras samverkan nämns på fyra ställen i utredningen som ”det goda exemplet”, vilket 

förstås är glädjande.  

I presentationen som bifogas finns arbetsgruppens kommentarer.  

 

§ 109 Måldokumentet på remiss 

Måldokumentet håller på att revideras av presidiet och Hillevi och Frida. Dokumentet 

gicks igenom översiktligt och skickas i samband med detta utskick ut på remiss till 

skolchefsgruppen. Redan under mötet kom förslag och frågor kring skrivningarna, bland 

annat kring årshjul, att lyfta ett mål i taget på skolchefsmöten 2019 och kopplingen till 

VG2020 och till kommunalförbundets årsplaner. I detta utskick bifogas måldokumentet i 

utkastversion och en översiktsbild över Utbildning Skaraborgs arbete.  

Remissinstruktioner: 

Vilka frågor ska besvaras i remissen? 

- Mätetalen 

- Synpunkter på formuleringen av ”Beskrivning av målen” 

- Har vi missat något? 

- Övriga synpunkter 

Vad ska inte behandlas i remissen: 

- Målen 

- Punkter under rubriken (tänkta tillstånd) 
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Remissvaren ska skickas in till Hillevi senast den 3 december 

Remissvaren skickas som digitala svar med kommentarer i dokumentet 

Ej för spridning utanför skolchefsgruppen 

Remissvaren diskuteras i basgrupperna den 14 december 

 

§ 110 Inackorderingstillägg  

Maria Gyllenberg deltog på mötet och föredrog ärendet med inackorderingstillägg. 

Ekonomigruppens förslag finns i informationsunderlaget till dagens möte. 

Skolchefsgruppen hoppas på ett gemensamt beslut i Skaraborg, men först tar alla hem 

det för se över förutsättningarna. Återrapportering den 14/12. Det behöver också finnas 

en rutin hur man ser över beloppen varje år. Ekonomigruppen bör få i uppdrag att 

årligen titta på detta för att beslut ska kunna tas i skolchefsgruppen. Dessutom behöver 

ekonomigruppen avrapportera varje år till den som har hand om e-tjänsten. 

Ett förslag på e-tjänst kring inackorderingsbidraget fanns och Frida redogjorde för 

kostnaderna för denna tjänst; 12 000 kr i uppstartkostnad för 2018 och därefter 3 600 

kr per år, fördelat på 15 kommuner. Mötet biföll förslaget på e-tjänst, men det 

förutsätter att alla ställer sig bakom summorna i förslaget. Beslut fattas den 14 

december och vid ett positivt beslut kan detta träda i kraft från årsskiftet.  

 

§ 111 Reflektioner från studieresan  

Skolcheferna diskuterade studieresan: 

Utifrån studieresan – vad är viktigt? 

- För egen del (gul färg) 

- För oss i skolchefsgruppen (blå färg) 

- För förändringsledarskapet som nytt tema (orange färg) 
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§ 112 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen  

Skolledarkonferensen 

Studieresa 2019 

 

Samtliga grupper formerades och bokade in ett första möte.   

Ansvariga skolchefer för konferenser 2019 

Skol- och utbildningskonferens 28 februari - 1 mars  

Maria Appelgren (sammankallande) 

Kajsa Eriksson Larsson  

Katarina Levenby  

Leif Lagergren  

Tina Hededal 

 

2019 års Skolledarkonferens 3 april  

Sandra Lidberg (sammankallande) 

Marita Friborg  

Ove Brodin 

Maria Andersson  

Djeno Mahic 

Hillevi Larsson  

 

Utvecklingsresan hösten 2019 

Eva Dahl (sammankallande) 

Jonny Palmkvist 

Karina Bronell  

Johan Rahmberg 

Ny skolchef Tibro 
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§ 113 Rapport från Vårdsamverkan Barn och unga (Katarina)  

Plan psykisk hälsa, föräldrautbildning ska ske. Konkretisera arbetet behövs och få 

spridning.  

 

§ 114 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

 

Nätverket Förskolan (Kajsa) Lotta Engelbrektsson deltar istället för Kajsa på nästa möte. 

Nätverket Grundskolan (Marita) Nätverket samordnar mötet med SYV-nätverket nästa 

gång för att prata om hela skolans ansvar.  

Nätverket Gymnasiet (Ove, Jonny) Ingen rapportering 

Nätverket Särskolan (Karina) Ingen rapportering 

Nätverket Vux (Sandra) Båda projekten som rör vuxenutbildningarna har startat igång. 

Det pågår upphandling av distansutbildning som ska gälla från 1/1 2019.  

Nya möjligheter att söka statsbidrag för 2019 avseende lärcenter, här finns ett tänk 

kring samverkan och att försöka växla upp pengarna.  

Nätverket Elevhälsan (Leif) Ingen rapportering 

Nätverket KAA (Maria Appelgren) Ingen rapportering 

Nätverket SIKT (Pähr) Ingen rapportering 

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Eva) Diskussion om framtidens skola, Skövdes 

och Tibros arbete med ”samverkan bästa skola”.                                                                              

Nätverket SYV (Annelie) nätverksmöte har genomförts med alla syvare i Skaraborg. En 

positiv och lyckad dag med tema Samverkan skola-arbetsliv.   

Nätverket IM (Maria Andersson) Möte idag, där bland annat gymnasielagen är med som 

punkt. 

 

§ 115 Övriga frågor  

Programinriktat val, IMV (f d IMPRO, IMR) 

Ny lag som träder ikraft 1 juli 2019. IMV-platser ska finnas sökbara på 

högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Vilka program varje huvudman 

önskar ha sökbara behöver rapporteras in till Antagningskansliet snarast. Dokument 

med information bifogas detta utskick. 

 

Nyanländas rätt till gymnasieplats  

Information bifogas detta utskick som särskilt dokument efter önskemål från gruppen. 

Dokumentet innehåller förslag till ja- respektive nej-förslag. På Utbildning Skaraborgs 

hemsida läggs även ut en förklarande text om nyanländas rätt till gymnasiet. 

 

Skolchefsmöten 2019 

Mötestider efterfrågas och vi väntar på att styrelsen ska ha satt sina tider först. Sätts så 

fort vi får deras tider.  
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______________________________________________________________________ 

Daniel Strandberg, förhandlingschef i Skövde kommun berättade om det nya 

läraravtalet. Presentationen bifogas. 

                   

 

§ 116 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet.  

 

Nästa möte: 

14 december 

 


