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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 25 maj, Gothia Science Park, Skövde, lokal Vänern 

och Vättern, kl 8.30 – 13.30. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Sandra Lidberg, Falköping 

  Ove Brodin, Lidköping 

Maria Appelgren, Mariestad 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Yvonne Kjell, Vara 

  Gunilla Kindberg, Lidköping  

  Annelie Alm, Tidaholm           

  Eva Dahl, Grästorp 

  Pähr Nyström, Tibro 

  Jonny Palmkvist, Skara 

  Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Maria Andersson, Gullspång 

    

Ej närvarande Töreboda kommun, Essunga kommun, Skara kommun och 

Grästorps kommun 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Ann-Sofie Axelsson, akademichef, Högskolan i Borås 

Anita Kjellström, chef för lärar- och förskollärarsektionerna 

Högskolan i Borås 

 Anders Stenström, chef för rektors stab, Högskolan i Borås 

Klas Hedenberg, Projektledare Collegesamverkan Västra Götaland 

Lotta Engelbrektsson, Projektledare Inkluderande Teknikbransch 

 

Utses att justera Karina Bronell 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 43 – 58 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NG SCH EFER  
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Justerande  _________________________  

 Karina Bronell 

 

 

§ 43 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 44 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Karina Bronell. 

 

§ 45 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 46 Vuxavtal och kvalitetsrapport  

Sandra föredrar beslutsärendet avseende nytt vuxavtal, ett avtal som förnyas den 1 

januari 2019. Till avtalet hör även en kvalitetsbilaga, där insamlingen av 

nöjdhetsstatistiken fått låg svarsfrekvens. Nöjdhetsindikatorn är en av många 

indikatorer som mäts i kvalitetsbilagan och som helhet är resultatet bra som vanligt.  

En ytterligare bilaga är tillfogad avtalet. Denna bilaga reglerar överenskommenslen 

mellan kommunerna avseende finansieringen. Samtliga avtal och bilagor löper parallellt 

med statsbidrag. Kvalitetsstatistiken på Skaraborgsnivå bifogas i utskicket.  

 

Sandra berättar också att vi fått beviljat projektet Skaraborgsbyrån. Projektet kan 

beskrivas som en förlängning av regiovux. En stor del av projektet handlar om 

samverkan kring validering som är en stor möjlighet och utmaning att utveckla 

tillsammans med AF. Två pilotbranscher har valts ut; restaurang och industri. I höst går 

dessa piloter igång med riktiga case. Projektledare för projektet söks på 50%. Om 

någon kommun har förslag på projektledare från sin organisation tas det tacksamt 

emot. 

 

Mötet beslutar 

Att ställa sig bakom vuxavtalet och tillhörande bilagor 

 

§ 47 Introduktion till besök från Borås 

Hillevi repeterar hur lärarutbildningen kom till stånd i Borås regi, men lokaliserat vid 

Högskolan i Skövde. Vid möte med Högskolan i Borås i december 2016 var HB tydliga 

med att det är en långsiktig satsning och att fler kategorier av lärare planeras att 

utbildas vid HS. Ekonomin var redan 2016 diskuterad, men försvann från dialogen tills 

tidig höst 2017 då ersättning för ökade kostnader för uppstart krävdes. 1,8 miljoner 
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kom till slut att delas på tre parter; Kommunalförbundet (= Skaraborgs kommuner), HS 

och HB. Hillevi ska tillsammans med ny förbundsdirektör träffa rektorerna för HB och HS 

den 13/6.  

 

§ 48 Lärarutbildningen - Högskolan i Borås  

Tre representanter för HB, Ann-Sofie Axelsson, akademichef, Anita Kjellström, chef för 

lärar- och förskollärarsektionerna samt Anders Stenström, chef för rektors stab, besökte 

skolchefsmötet. De beskrev uppstarten av lärarutbildningen (förskollärarutbildning och 

utbildning för grundlärare F-3) som mycket lyckad. En ny antagning sker till start 

januari 2019. Då kommer även start av utbildning till förskollärare av redan pedagogiskt 

verksamma att erbjudas. Skolcheferna var mycket positiva till denna utbildning och 

ställde sig bakom erbjudandet. Närmare beskrivning av utbildningen finns i 

presentationen som bifogas. Information finns också på www.HB.se/student/ under 

Kurs- och programtorget. 

Representanterna för HB presenterade också tankar kring samverkan av praktiknära 

forskning. Göteborgs universitet är projektägare för ett nationellt projekt med 

finansiering från Vetenskapsrådet, där Borås finns med och där möjligheter för 

Skaraborg finns att delta på lika villkor som kommunerna i Sjuhärad.  

 

§ 49 Colla – projektet (Collegesamverkan Västra Götaland) avslutas aug 2018 

Klas Hedenberg, projektledare för Colla-projektet pratade om projektet som helhet, men 

gjorde även nedslag kring vissa satsningar som varit särskilt lyckosamma. Ett college 

för de gröna näringarna fanns med som mål i ett av delprojekten och ett viktigt möte i 

denna riktning sker i Stockholm i juni. Presentationen bifogas. 

 

§ 50 InTek (Inkluderande Teknikbransch), projektet avslutas juni 2018  

Lotta Engelbrektsson, projektledare för Inkluderande Teknikbransch, berättade om 

projektet som avslutas i juni. Flera delar v projektet kommer att implementeras i 

löpande verksamhet, något som fungerar tack vare Teknikcollege och företagens 

engagemang. Presentationen bifogas. 

 

§ 51 Kort information om Framtidens vårdinformationssystem  

För beskrivning av Framtidens vårdinformationssystem se informationsunderlaget till 

dagens möte. För att få en samtidig och korrekt information om denna stora satsning 

föreslår skolcheferna att mötet den 17 augusti förläggs delvis tillsammans med 

elevhälsonätverket och att Ann-Charlotte Klarén föredrar detta. Leif förbereder 

nätverket för elevhälsan om detta. 

 

§ 52 Information om revidering av Måldokument Utbildning Skaraborg 

Som beslutat skriver presidiet för skolchefsgruppen på en revidering av Måldokument 

Utbildning Skaraborg. Dokumentet kommer att bli tydligare och verksamheterna 

http://www.hb.se/student/
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kommer tydligare att sorteras in under respektive mål. Målen bibehålls i sin benämning, 

men innehållsmässigt blir det ganska stora förändringar. Presidiet presenterar ett utkast 

till revidering under hösten.  

 
§ 53 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  

Rapportering från nätverken. 

 

• Nätverket Förskolan (Bosse, Kajsa) 

 Ingen rapportering. 

• Nätverket Grundskolan (Marita) 

 Ingen rapportering. 

• Nätverket Gymnasiet (Yvonne) 

Senaste mötet hölls i Lidköping och hade frågor som inrymning och 

säkerhet på agendan. Även GDPR, IKT och asylsökandes ungdomars rätt 

till gymnasieplats diskuterades. 

Nätverket såg också till att inte lägga möten samtidigt med 

skolchefsmötena.  

• Nätverket Särskolan (Karina) 

Nätverket tog emot flera nya medlemmar, men nätverket är aktivt och 

väl fungerande.  

Nu följer nätverket Skara som fått ett inspektionsärende kring 

mottagande från andra kommuner. Nya timplaner diskuterades. 

Information om nyinrättad tjänst i Skövde där innehållet är att arbeta 

med uppföljning. 

Nätverksdag fastställdes till den 9 oktober, kl 15.30 – 18.30. Tema är 

digitalisering och genomförs i Falköping. Förslag från Sandra att bjuda in 

personal från särskild utbildning för vuxna till nätverksdagen.  

• Nätverket Vux (Sandra) 

Diskussion på senaste mötet om redovisning av statsbidrag. 

Referensgrupp kring gemensam upphandling av kurser är tillsatt.   

Yrkesutbildningskaraborg.se fungerar inte optimalt p g a  gamla system, 

detta ska kollas upp.  

Nätverksdagen blev mycket lyckad. 

• Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Senaste mötet hölls i Vara och diskuterade bland annat likställning av 

ungdomar som skrivs in särskolan. Arbete med kvalitetssäkring av 

mottagande i särskolan.  

Viktigt med samverkan med Vårdsamverkan. 

Nätverket fungerar bra och har bra uppslutning. Det är viktiga  

erfarenhetsutbyten, då deltagarna verkligen är djupkunniga inom sina 

områden.  
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• Nätverket KAA (Maria Appelgren) 

Nätverksträffen senast handlade mycket om SKA (En skola för alla).  

KAA-nätverket diskuterade sin upplevelse av att de får olika info om vad 

de ska göra om de upptäcker drogpåverkade elever. Denna fråga skickas 

till gy-nätverket.  

• IM (Maria Andersson) 

Det nystartade nätverket saknade vid sin första träff några kommuner. 

Diskussion fördes om former, men alla tyckte att nätverket är mycket 

viktigt. Exempelvis finns mycket dokument skapade som ska delas 

mellan deltagande och denna dialog förenklas genom nätverket.  

Nätverket pratade om att få uppdrag från skolcheferna och detta kan bli 

en punkt på agendan för skolcheferna framöver. 

• Nätverket SIKT (Pähr) 

Ett uppdaterat dokument kring fjärrundervisning kommer att skickas ut 

till skolcheferna för påseende. Innan dess läser presidiet igenom. 

• Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Eva)   

Ingen rapportering.                                                                               

• Nätverket SYV (Annelie) 

Möte hölls i april i Lidköping. Det finns behov av en arbetsgrupp för syv 

som jobbar mot IM. Nätverket diskuterade arbetsgruppernas 

struktur, där arbetsgruppen för vux är ett föredöme.  

Grppen lyfter vikten av att syv får utrymme att åka på 

kommunövergripande möten. Deras uppdrag blir allt större och då är det 

kollegiala stödet och delregional samverkan betydelsefull.  

Stormöte blir det även denna höst. 

Rapport även från projektet VÄL som hade bjudit in Fyrbodal och 

Boråsregionen till ett erfarenhetsutbyte där Skaraborg berättade om 

nätverksarbetet och erfarenhetsutbyte åt båda håll genomfördes.  

 

Rapport från Vårdsamverkan Barn och unga (Katarina) 

Aktuellt i Vårdsamverkan just nu är ny hemsida för barn och unga, SIP-utbildningar som 

kommer att erbjudas och föräldrastödsutbildningar mot de yngre barnen.  

Vårdcentraler i Lidköping och Falköping är på gång med särskild inriktning för att stärka 

upp första linjens vård. Katarina poängterar att skolan måste bli bättre på att använda 

Vårdcentralerna i skolan och inte i första hand vända sig till BUP. 

Plan kring psykisk hälsa är framtagen, det är inget nytt och det stöder det som redan 

görs. Nollvision kring självmord.  

Nytt möte i höst och då är Tony med, som ersätter Karina.  
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Rapport från Kompetensforum (Johan) 

Johan rapporterar från ett bra möte. Frågor som diskuterades var genomförande av 

Kompetensforumsluncher på flera orter och projektet Samverkansmodell för 

kompetensförsörjning i Skaraborg som kommer att fokusera på bland annat 

branschråden.   

Personalchefsnätverket har identifierat behovet av kompetens till offentlig sektor som 

mycket stort. Tankar på att bilda ett branschråd för skolan finns.  

     

§ 54 Planering Skol- och utbildningschefsgruppen 2018 – studieresa 

Den 18-19 oktober genomförs studieresan i år. Målet för den geografiska resan är 

Göteborg/Alingsås och för kunskapsinhämtande är målet digitalisering och hållbart 

ledarskap. Mötet fastställde en övernattning. 

Fastställande av datum till Skolledarkonferensen i Vara 2019 – det blir den 3 april! 

 

§ 55 Asylsökandes rätt till gymnasieutbildning 

Mötet hade en rundfrågning bland kommunerna hur alla ställer sig till att erbjuda 

gymnasieplats till asylsökande som är över 18 år. Svaren var som följer: 

Tibro följer Skövdes beslut. 

Gullspång ja. 

Götene svarar att de är tveksamma och tycker att det fattas konstiga beslut i 

Skaraborg. 

Hjo ja. 

Karlsborg har återremitterat frågan. 

Mariestad, redan fattat beslut gäller (ja). Men fram till valet lyfts inte frågan ytterligare. 

Falköping följer Skövdes beslut.  

Tidaholm ska eventuellt öppna upp enligt samverkansavtalet. Tidaholm lyfter också att 

det statsbidrag som är sökbart är väldigt osäkert och med ytterst lite pengar avsatta (11 

miljoner).  

Vara följer Skövdes beslut än så länge men det är inte säkert att nämnden är fortsatt 

positiv. 

Lidköping följer Skövdes beslut, men frågan är nu på kommunstyrelsens bord. 

 

Antagningskansliet poängterar och upprepar: 

Utifrån Skövde kommuns beslut om asylsökandes rätt till gymnasiet kommer 

Antagningskansliet göra följande:  

• Tar fram en lista med asylsökande elever från respektive kommun (som har 

sökt) 

• Stämma av med respektive kommun att de är inskrivna i kommunens 

skolverksamhet 

• Plocka bort val som eleven har till program utanför den hemmahörande 

kommunen eller till friskolor som ej betalar för skolgången. 
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Dessa frågor bör besvaras till den 26 juni: 

• Vilka kommuner tillåter att asylsökande blir antagna till gymnasiet? 

• Vem kan antagningskansliet kontakta (i kommunen) för att stämma av att de 

asylsökande eleverna är inskriva i skolverksamheten? 

• Vem informera asylsökande elever om de ev. program som är bortplockade (till 

friskolor eller program i andra kommuner i Skaraborg)? 

 

§ 56 Körning efter omvalsperioden till gymnasiet  

Redovisning av körning som gjorts efter att omvalsperioden till gymnasiet stängts. Vi 

uppmärksammade andelen obehöriga sökande som är ovanligt stort samt ett ytterligare 

ökat tryck på De la Gardiegymnasiet och Gymnasium Skövde Västerhöjd. Presentation 

bifogas. 

 

§ 57 Övriga frågor     

Sandra – Ansökan från Skövde kommun om fördjupad samhällsorientering. I ansökan 

står att den gjorts tillsammans med samtliga kommuner i Skaraborg. Ansökan säger att 

man ska utöka SO avseende tid. Fokus är på tre delar; Arbete/utbildning, Hälsa samt 

Familj. Finansiering sökt från Länsstyrelsen under 2018-2019. Sandra undrar vad är 

tanken efter projektets slut? Projektet har asylsökande som målgrupp, 

vuxenutbildningen ansvarar inte för asylsökande. Vem bekostar något som inte är en 

målgrupp (asylsökande) efter projekttiden? 

 

Förankringen ifrågasätts. Vuxrektorerna och SFI-gruppen har inte tagit del av detta.  

Skolchefsgruppen känner inte igen det. Projektet beskrivs som bra i grunden, men fel 

målgrupp.  

 

Kajsa - GDPR- personuppgiftslagen. Den nya lagen kräver många nya avtal där troligen 

ett flertal sådana är samma för kommunerna. Skolchefsgruppen föreslår att man skickar 

avtal kring gemensamma saker mellan kommunerna, exempelvis Nova Software och 

PMO. Uppmaning att dela med sig! 

 

Johan – Försvarsmaktdagen. 

Försvarsmaktdagen för gymnasieskolan i Skövde genomfördes under läsåret och där 

informerades eleverna i åk 2 om den nya pliktlagen. Skövde är först i landet med detta. 

Förslag framfördes om att erbjuda denna dag på övriga gymnasieorter. Den 17 augusti 

kommer därför representant från HR på Försvarsmakten till skolchefsmötet. 

Programpunkten läggs dock efter ordinarietid (13.30 – 14.10) och alla som vill kan 

stanna och lyssna.  

 

Katarina – Information om att dom fallit i tvisten med MÖS angående städning. Skövde 

kommun fick rätt.  
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Yvonne - Rapport från skolchefsdagarna. 

Peter Fredriksson GD på Skolverket var en av talarna och hans budskap var i stora delar 

kritiskt till befintliga beslut. Nedan är hans 6 punkter som borde fokuseras på. 

 

1. Styrning och ledarskap, han är inte nöjd med 

                       rektorsutbildningen. 

2. Skolsegregation är tydlig i storstäder. 

3. Pedagogisk kompetensförsörjning – rektor, lärare… 

4. Kursplanerna 

5. Digitalisering - Sverige världsledande?? 

6. Statsbidragen. 57 statsbidrag bör bli 7 stycken.  

    

§ 58 Avslutning 

Yvonne och Bosse (som inte hade möjlighet att närvara) tackas för sin medverkan under 

många år! 

 

 

Nästa möte: 

17 augusti 

 

 

 

 

 

 

 

 


