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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 21 augusti 2020, Lokal: Insikten, Science Park Skövde 

eller via Teams.  

 

Beslutande Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   tf André Essebro, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

   Eva Gustavsson, Tibro 

   Tina Hededal, Essunga 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Sandra Lidberg, Falköping 

  Awaz Karim, Gullspång 

  tf Annika Eclund, Hjo 

 

Ej närvarande - 

  

Övriga deltagande 

                                            Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

                                            Susanne Sandgren, Skaraborgs Kommunalförbund 

                                            Bo Grenabo Tapper, Naturbruksförvaltningen 

                                            Yvonne Kjell, Naturbruksförvaltningen 

                                            Frida Jolsgård, Antagningskansliet 

                                            Johan Lindell, Vuxrektor Skövde Kommun 

                                            Caroline Swarén, ekonom Karlsborgs Kommun 

                                            Jens Sjöstrand, ekonom Falköpings Kommun 

                                            Yvonne Härling, ekonom Lidköpings Kommun 

 

 

Utses att justera Leif Lagergren, Götene kommun 

 

 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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Sekreterare  ______________________  Paragrafer 83 - 99 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  

   Leif Lagergren 

 

§ 83 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet. 

 

§ 84 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Leif Lagergren. 

 
§ 85 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 86 Fullföljda studier i Skaraborg – vägen framåt  

Susanne Sandgren och Hillevi Larsson föredrog tankarna framåt kring kraftsamling 

Fullföljda studier. På skolchefsmötet i januari beslutades att satsa vidare på några 

inriktningar inom ämnet och tjänstepersoner på kommunalförbundet har sedan dess haft en 

intern process men även process med regionen i syfte att få finansiering därifrån.  

Hillevi och Susanne kommer att förankra i nätverken och visa på de goda exemplen. 

Förväntningar på nätverken ska vara tydliga. 

 

Skolcheferna är positiva till att fortsätta arbetet och att söka medel för detta. Formerna för 

hur arbetet fortgår återkommer Susanne och Hillevi med. Presentation återfinns på Teams.  

 

§ 87 Beslut om framtida ”Sista natten med gänget”  

”Sista natten med gänget” diskuterades utifrån att det inte är skolverksamhet, men skolan är 

delaktig och ansvar och roller otydligt. Flera skolchefer var tveksamma till fortsatt 

verksamhet och flera ville diskutera mera på hemmaplan så frågan tas upp för beslut vid 

nästa möte. 

 

§ 88 Mediapoolen – återkoppling 

Arbetsgruppen utreder det innehåll som avtalet med Mediapoolen ger. Punkten återkommer 

på följande möten.  
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Skolcheferna ombeds skriva in i Excelfilen på Teams om kommunen har skrivit på 

förlängningen på ett år eller inte. Skicka gärna med synpunkter till representanterna i 

frågan; Maria Appelgren eller Karina Bronell. 

                    

§ 89 Vuxavtal inkl. bilagor 

Johan Lindell föredrog tillsammans med Sandra Lidberg vuxavtalet inkl. bilagor. 

Diskussionen som följde var lång och resulterade i flertal justeringar i texten. Vid nästa möte 

återkommer punkter där förtydligande om de ekonomiska förutsättningarna presenteras.  

Det innehåll/förändringar som diskuterades lyfts tillbaka till rektorsgruppen. Bland annat 

diskuterades att istället för en skolchef ha två skolchefer i ledningsgruppen samt att 

eventuellt ta bort benämningen KomX och ersätta den med delregional funktion för att 

förtydliga att det inte är någon ny administrativ enhet som skapas. 

 

Det finns ännu ingen fastställd procentsats för hur mycket medel som ska läggas i den 

gemensamma yrkesbyrån. Till nästa möte ska skolcheferna ha med sig välgrundade tankar 

kring denna procentsats. Eventuella synpunkter framförs tidigt och skickas till 

Johan.lindell@skovde.se. 

 

Samverkansavtalet kring samhällsorientering tas upp på nästa skolchefmöte. 

 

§ 90 Nätverken – nuläge, uppdragsbeskrivningar, framtid 

Poängtering av vikten av att nätverkens möte inte ställs in och att utvecklingen fortsätter 

framåt.  

  

§91 Tema Förändringsledarskap 

                        Skol- och utbildningskonferensen – datum:  mars 2021 

                         Skolledarkonferensen mars 2021 

                         Studieresan 8-9 oktober  

På grund av tidsbrist på mötet hanns inte med någon djupare diskussion om konferenserna. 

Frågan är om konferenserna kan genomföras digitalt och iså fall på vilket sätt och med vilket 

innehåll.  

 

§ 92 Basgrupper – forts dialog kring nätverken och idéer kring omställning 

pga. Coronapandemin 

Basgruppernas diskussioner återkopplades ungefär så här:  

Nätverken bör även i fortsättningen genomföras digitalt.  

Hur skolchefsmötena ska genomföras rådde delade meningar, tillsvidare togs beslutet att 

varannan gång är mötet digitalt. Presidiet ska även diskutera möjligheten att förlägga mötet 

på andra orter än Skövde. 

Skolcheferna måste efterfråga vilka åtgärder som gjorts utifrån de uppdrag som getts till 

nätverken.  

mailto:Johan.lindell@skovde.se
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Hans ingår hädanefter i gymnasienätverket, beslut taget.  

Skolledarkonferensen genomförs digitalt, ev. med ett helt annat tema exv. ”Efter 

coronapandemin”. 

                     

§ 93 Antagningen 2020 

Årets antagning har präglats av att fler elever än beräknat blev behöriga och har fått höga 

meritpoäng, vilket har skapat en differens från det preliminära beskedet för många. Då flera 

elever inte har kommit in på deras önskade val har många sena omval inkommit. 

Då många elever har blivit behöriga har skolorna fyllt sina nationella program vilket har 

skapat långa reservlistor och få IMV platser. 

 

2020 var det första året då alla elever (även ej behöriga) sökte via antagningssystemet. I 

Skaraborg finns det en förvirring över vem som har helhetsöversynen på antal IMV/IMY 

platser. Då eleverna söker via antagningskansliet tror många (SYV som elever) att 

antagningskansliet sitter på svaren. Detta är tyvärr inte riktigt då huvudmännen har rätt att 

antaga elever till IMV/IMY för enskilda elever kan vi aldrig få denna helhetsbild, vilket har 

skapat en frustration. 

 

I augusti uppdagades det att elever som inte har en anmäld e-postadress till 

antagningssystemet kunde få upp sitt lösenord direkt i webbläsaren (5% av antal elever). 

Detta anses vara en personuppgiftsincident och har anmälts till alla utbildningsnämnder i 

Skaraborg. Det är nämnderna som är personuppgiftsansvariga och ska eventuellt anmäla 

personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Risken att personuppgifter och lösenord för 

antagningen har missbrukats för elever föreligger men måste anses vara ringa och 

antagningskansliet har meddelat alla nämnder detta (via deras infomejl).  

 

§ 94 Ny modell för prislistan 

Under ungefär ett år har arbetsgruppen verkat för att komma fram till en gemensam modell 

för prissättning kring gymnasiekostnader och flera förslag har presenterats för direktionen. 

Processen har visat på betydande svårigheter att enas.  

 

Nytt förslag:  

Riksprislistan (genomsnittligt grundbelopp per program för kommunala huvudmän i 

Sverige) används. Eftersom riksprislistan inte är tillgänglig förrän i mars (prislistan börjar 

gälla den 1 januari) kommer föregående års riksprislista att användas. Därutöver kommer 

ett index att läggas på. Indexet ligger fast under 3 år, men riksprislistan från föregående år 

är föränderlig. 

 

Indexhöjningen tas fram genom att ta ett snitt av KPI och KPV från 4 år tidigare. Åren 2017-

2020 gav detta 2.3%.  
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Tillsammans med detta beslut ska en grupp skapas som arbetar med planering och 

dimensionering av gymnasieskolan. Förslagsvis består gruppen av tjänstepersoner såsom 

skolchefer och verksamhetschefer från några av Skaraborgs kommuner. Som grund för detta 

förslag är den omvärldsbevakning arbetsgruppen gjort, där Göteborgsregionen har en 

samverkan kring detta samt det förslag som Lars Stjernkvist lämnat i SOU 2020:33 

(Betänkande av utredningen om planering och dimensionering av komvux och 

gymnasieskola).  

 

Efter direktionens möte den 11 september, återkopplas beslutet till skolcheferna.  

 

§ 95 Samverkansavtalet för gymnasiet, beslut senareläggs 

Samverkansavtal för gymnasieutbildningarna i Skaraborg håller på att revideras med planen 

att ett nytt avtal skulle vara framtaget att gälla från 1 januari 2021. Då samverkansavtalet är 

starkt sammanlänkat med gymnasiekostnaderna (prislistan) och en av paragraferna är 

ekonomi, förslås nuvarande avtal fortsätta gälla i max 6 månader ytterligare.  

 

När beslut kring gymnasiekostnaderna är taget slutförs gymnasieavtalets revidering.  

Beslut som kommer att fattas kring prislistan gäller från 1 januari.  

 

§ 96 Coronapandemin – nuläge 

Punkten avhandlades i basgrupperna. 

 

§ 97 Samverkan med Naturbruksförvaltningen 

Yvonne Kjell och Bo Grenabo Tapper redogjorde för Naturbruksförvaltningens 

verksamheter samt den utvecklingsresa som förvaltningen genomför. En ökad samverkan 

mellan Naturbruksförvaltningen och Skaraborgs kommuner önskades och en sådan 

samverkan gynnar alla parter då de är leverantör av naturbruksutbildningar till invånarna i 

Västra Götaland. De vill vara ett valbart alternativ för alla åk 9-elever i Västra Götaland. 

Huvudman är regionen.  

 

Elevantalet ökar med 5–8 % varje år och hälften av eleverna är från Skaraborg. Under de 

senaste åren har en satsning på kvalitetsåtgärder gjorts, bland annat har elevhälsan 

prioriterats genom att enbart behörig personal anställts.   

 

§ 98 Övriga frågor  

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 99 Avslutning 

Mötet avslutades. Dagens möte var det första fysiska mötet sedan pandemin utbröt och 

genomfördes coronaanpassat i stor lokal med avstånd mellan deltagarna. Fika och lunch 
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skedde på flera stationer och med avstånd i dukningen. Några (5 skolchefer) valde att delta 

via Teams.  

 

Nästa möte: 18 september 

 

Basgrupper:  

 

Katarina Lindberg,  

Leif Lagergren, Eva Gustavsson, Tina Hededal, Marie-Louise Brage, André Essebro 

Gunilla Kindberg,  

Marita Friborg, Eva Dahl, Karina Bronell, Awaz Karim 

Anneli Alm,  

Hans Larsson, Ove Brodin, Maria Appelgren, Sandra Lidberg, Johan Rahmberg, Harald 

Lundqvist 

 

 

 


