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PROTOKOLL 

Tid och plats Fredagen den 27 november, i Skövde på Gothia Science Park 

lokal Vänern/Vättern 

 

Beslutande  Yvonne Kjell, Gullspång 

 Bosse Svensson, Essunga 

Leif Lagergren, Götene 

Tf Hannes Berggren, Vara 

 Sandra Lindgren, Falköping 

Katarina Lindberg, Mariestad 

Gustaf Olsson, Skövde 

Tf Joakim Almlöv, Tibro 

 Ulf Karlsson, Lidköping 

ers, Johan Lindell, Tidaholm 

Tf Caroline Swaren, Karlsborg 

Pernilla Bjerkesjö, Falköping 

Rogher Selmosson, Skövde 

 Kjell-Åke Berglund, Hjo 

 Linda Esseholt, Grästorp 

 

Ej närvarande Töreboda kommun 

  

Övriga deltagare Christel Martinsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Ann-Britt Dahl, Mediapoolen 

Maria Nimstad, Antagningskansliet 

 Mattias Gustafsson, SIKT-nätverket 

  

 

Utses att justera  Tf. Joakim Almlöv, Tibro 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 72-81 

   Christel Martinsson 

 

Ordförande  _______________________    

   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _______________________  
    Joakim Almlöv 

 

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

Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

 

§ 73 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Joakim Almlöv. 

 

 

§ 74 Förra mötets protokoll 

Vi går igenom förra mötets protokoll. 

 

Mötet beslutar att 

lägga förra mötets protokoll åt handlingarna. 

 

 

§ 75 Uppföljning av utvecklingsresan till Växjö 

Pernilla Bjerkesjö leder gruppen i en process som startar med att vi delas upp i mindre 

grupper och får i uppgift att utifrån de anteckningar som tecknades ner i google docs. 

välja ut ett utvecklingsområde som vi anser viktigast att arbeta vidare med. 

De tre områden som väljs ut är; 

- Samverkan med Högskolan, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, o matchning 

- Skola- Yrkesliv, ledarskap, kompetensförsörjning 

- Studiehandledning 

 

Därefter får alla i uppgift att prioritera en av dessa områden och då får nummer ett, 

Samverkan med Högskolan, de allra flesta rösterna/plupparna. 

 

Efteråt kan gruppen konstatera att detta område också är prioriterat i Måldokument 

Utbildning Skaraborg och i nutid högaktuellt med tanke på rådande 

rekryteringssvårigheter. Hur skol- och utbildningscheferna fortsatt ska arbeta med 

frågan utöver pågående arbete som gäller lärarrekrytering får bland annat utkristallisera 

sig i de uppdrag som ska skrivas fram för de olika Skaraborgsnätverken. 

 

 

§ 76  Rapporter och informationsärenden 

Nuläge lärarutbildningen till Skaraborg 

Gymnasiesamordnare Hillevi Larsson redogör för nuläget och berättar om dialogen som 

pågår mellan Högskolan i Skövde och Borås Högskola. Inget är på något sätt klart men 

förslaget som finns är att Högskolan i Borås exempelvis ska förlägga 50 platser på 

förskoleprogrammet till Skövde i bästa fall med start hösten 2016. 

 



  

SI DAN 3 AV 7  

Avstämningsmöten i februari och september 

Mötet går igenom den process som ska genomföras kring att ta fram en optimal 

gymnasiedimensionering.  

Avstämningskonferensen beslutas genomföras den 10 februari och i samband med den  

ska ett skol- och utbildningschefsmöte hållas. På det mötet ska ett förslag till 

gymnasiedimensionering tas fram och skickas vidare till beredningen för 

Kunskapsutveckling som i sin tur ska bereda och lägga fram ett förslag till 

förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har sitt möte den 26 februari. 

 

 

Fullfölja studier – förslag på fortsatt projekt 

Tre kommuner (Skövde, Hjo och Töreboda) kommer att gå samman under 2016 för att 

finansiera forskaren Helene Jénvén. Hennes insatser handlar om kunskapsspridning, 

kompetensutveckling, handledning och metodutveckling dvs ett konkret arbete mot 

dessa tre kommuners grundskolor för att främja inkluderande lärmiljöer.  

För att garantera en spridning till Skaraborgs övriga medlemskommuner söker nu 

Skaraborgs Kommunalförbund projektmedel för en samordnande resurs. Den 

samordnande resursen ska arbeta med omvärldsbevakning, organisering av 

spridningsinsatser samt samverkan med andra aktörer ex akademin. I uppdraget ingår 

också att knyta ihop arbetet med Utbildning Skaraborgs måldokument och nätverk, 

Skaraborgs genomförandeplan samt andra utvecklingsprojekt kring fullföljda studier. 

Projektet söker medfinansiering med 300 000 kronor från Tillväxtutskottet. 

 

Mötet beslut att  

ställa sig bakom projektansökan 

 

 

SIKT-gruppens uppdrag kring Mediapoolen 

På mötet medverkade VD Ann-Britt Dahl och gav oss en bild av Mediapoolens utbud och 

tjänster. Det blev återigen tydligt att det inte går att köpa/avtala om delar av utbudet 

vilket varit SIKT-nätverkets önskemål att medlemskommunerna ska kunna göra. 

 

Mötet beslutar att  

skol- och utbildningschefsgruppen ska arbeta fram ett förslag på ett halvårsavtal där det 

tydligt framgår att man efter avtalet slut ska kunna köpa utifrån en form av 

tjänstekatalog. Ordförande Gustaf Olsson och vice ordförande Ulf Karlsson får i uppgift 

att skriva fram ett sådant halvårsavtal och därefter ta processen vidare med 

Mediapoolen. 
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Rapport från antagningskansliet, köp av statstik, elevregistersystemet och 

sommarskola. 

Maria Nimstad medverkade och inledde med frågan om behovet av att köpa in statistik 

på slutbetyg från Universitet och Högskolerådet, UHR.  

 

Mötet beslutar att  

skol- och utbildningscheferna uppdrar till antagningskansliet att köpa in statistik på 

slutbetyg från UHR av en kostnad på 55 000 kronor första året och därefter en årlig 

kostnad på ca 40 000 kronor. Kostnaden beslutades fördelas utefter 

kommuninvånarprincipen. 

 

För mer info om elevregistersystemet och sommarskola - se informationsunderlaget som 

skickades ut samtidigt som kallelsen till mötet. 

 

 

§ 77 Utvecklingsområdets struktur, organisation och identifiering 

av Skaraborgsnätverk 

På mötet gjordes först en kort återblick på skol- och utbildningschefsgruppens stadga, 

de fyra målen i förbundets verksamhetsplan med koppling till kunskapsutveckling samt 

Måldokument Utbildning Skaraborg och Skaraborgs Genomförandeplan. 

Därefter utgick gruppen från översiktsbilden med de olika nätverken och gick igenom 

nätverk för nätverk, vem som var ansvarig skolchef samt hur uppdraget till respektive 

nätverk var formulerat. 

 

Mötet beslutar att 

Yh-nätverket som består av både kommunala huvudmän såsom fristående inte ska ha 

någon direkt koppling till skol- och utbildningschefsgruppen annat än via förbundet, dvs 

ingen ansvarig skolchef utses till det nätverket. Uppdraget får nätverksrepresentanterna 

själva ansvara för att skriva fram. 

Till nätverket för vuxenutbildning valdes förvaltningschef Sandra Lindgren men något 

uppdrag utöver samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning beslutade mötet inte 

skulle skrivas fram. 

Därefter fortsatte mötet att gå igenom alla nätverk och deras uppdrag. 

De två uppdrag som fastställdes var endast Grundskolenätverkets och nätverket för de 

kommunala aktivitetsansvariga. Dessa ansågs vara tillräckligt genomarbetade och hade 

en bra koppling till Måldokumentet och Skaraborgs Genomförandeplan. 

Övriga nätverk ska återkomma med omformulerade uppdrag och först därefter 

fastställas. Mötet beslutade också att nätverken endast ska bestå av en 

kommunrepresentant med undantag för utvecklingsledarnätverket som får lov att 

representera med en person per förvaltning. 
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Slutligen gjordes två byten av förvaltningschefer; 

Ulf Karlsson ska ansvara för Skaraborgs informations- och kommunikationsstrateger 

SIKT-nätverket och Bosse Svensson blir kvar som ansvarig för Förskolenätverket. 

Linda Esseholt valdes att ansvara för nätverket för studie- och yrkesvägledare och Ulla-

Stina blir kvar som ansvarig för nätverket utvecklingsledare. 

 

 

§ 78 Ekonomi 

Christel visade en översikt på de kostnader som kommer att faktureras 

medlemskommunerna för antagningskansli, gymnasiesamordning, processledning av 

Teknik och Vård och omsorgscollege samt kostnader för praktikanskaffningsverktyget 

(endast verktygets kostnader 2015). 

I jämförelse visas också kommunernas medlemsavgift till Skaraborgs 

Kommunalförbund. 

Excellfilen bifogas men observera att den endast tjänar som en ungefärlig översikt och 

att förbundets ekonom gör specifika beräkningar på varje enskild kostnad innan det 

faktureras ut till er. 

 

Mötet beslutade att 

ställa sig positiv till en uppräkning av kostnaderna för respektive processledning av de 

båda collegeformerna från dagens 450 000 kronor till att 2016 vara 500 000 

per/college. 

Obs! att den kostnaden beräknas på hur många i respektive kommun som går på en 

collegecertifierad utbildning såväl på Vård och omsorg som Teknik och 

Industriutbildningar. 

 

 

§ 79 Vårdsamverkan Barn och unga 

Detta ärende beslutade ajourneras till nästkommande möte den 18 december. 

 

 

§ 80 Återkoppling från utvecklingsledarna om kvalitetsinsamling 

Ulla-Stina redovisar med hjälp av en ppt-presentation, som bifogas protokollet, vad 

nätverket utvecklingsledarna har kommit fram till när det gäller insamling av statistik 

utifrån Måldokument Utbildning Skaraborg. 

För att få ett så kvalitetsstarkt och rättsäkert insamlande som möjligt föreslår nätverket 

att statistiken ska köpas in från SCB av en årlig kostnad på ca 30 000 kronor. 

Mötet beslutar att 

gå på nätverkets utvecklingsledarnas förslag på indikatorer och att köpa in statistik från 

SCB med en årlig kostnad av 30 000 kronor och att den kostnaden ska fördelas ut till 

medlemskommunerna utefter kommuninvånarprincipen. 
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§ 81 Nätverksfrågor 

Samverkansavtalet för Skaraborgs Grundskolor etc….ensamkommande 

I skrivande stund har 10 kommuner inkommit med protokollsutdrag som styrker att er 

kommun har antagit avtalet. 

Under mötet diskuterades om det fanns ett behov av att skriva fram någon bilaga 

gällande ensamkommande barn och kostnaden för deras skolgång men det beslutades 

att undertecknad skulle börja med att ta kontakt med SKL och klargöra fakta i frågan. 

Här nedan följer det svar vi erhållit från SKL: 

Om en asylsökande elev går i skolan i en annan kommun än i 

anvisningskommunen (t ex ensamkommande) eller bor (t ex med sin familj) 

måste kommunerna komma överens om vem som ska stå för skolkostnaden. En 

av kommunerna kan återsöka schablonen från Migrationsverket. Om det är 

anvisningskommunen som återsöker schablonen så kan den andra kommunen 

begära interkommunal ersättning för skolkostnaderna av den kommun där 

eleven går i skolan. Man kan också göra tvärtom – det finns inte reglerat – om 

kommunerna vill det. 

 

När det gäller elever med uppehållstillstånd så är det kommunen där eleven är 

folkbokförd som ska stå för skolkostnaderna. 

 

Mötestider för läsåret 2016 

Mötet beslutar att  

fastslå följande mötestider för 2016 

15 januari kl. 08.30-12.00 

10 februari 15.00-19.00 OBS! tiden. Mötet genomförs i anslutning till 

avstämningskonferensen. 

10-11 mars – Heldagar 

15 april kl. 08.30-12.00 

13 maj – Heldag 

 

16 september kl. 08.30-12.00 

20-21 oktober Heldagar 

11 november  

9 december 

 

Skol- och utbildningskonferens den 10 mars 2016 

Torsdagen den 10 mars genomförs den årliga skol- och utbildningskonferensen då 

nämndsordförande också bjuds in att medverka. 

Mötet beslutar att  
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Välja följande grupp att förbereda skol- och utbildningskonferens: 

Ulla-Stina Millton 

Gustaf Olsson 

Ulf Karlsson 

Pernilla Bjerkesjö 

Christel Martinsson 

 

2016 års Skolledarkonferens 26 april 

Mötet beslutar att 

Välja följande grupp att förbereda Skaraborgs skolledarkonferens 2016 

Marita Friborg 

Katarina Lindberg 

Yvonne Kjell 

Hillevi Larsson 

och kommande barn och utbildningschef i Hjo kommun 

 

Utvecklingsresan hösten 2016 

Mötet beslutar att 

Välja följande grupp att förbereda utvecklingsresan hösten 2016 

Linda Esseholt 

Bosse Svensson 

Sandra Lindgren 

och kommande skolchef i Tibro kommun samt 

Kommande skolchef i Tidaholms kommun 

 

Kort info om Kompetensplattformsarbetet 

Skol- och utbildningschefsrepresentanten i styrgruppen för Kompetensplattformen, 

Rogher Selmosson, informerade om dilemmat med branschers önskemål om att få 

arrangera branschdagar riktat till grundskolans elever. Upplevelsen från branscherna  

är att det inte prioriteras av rektorerna och därmed blir ”åtkomsten” av elevernas tid 

mycket svår att få tillgång till. 

Mötet beslutar att 

Rogher får i uppdrag att samordna olika branschers behov och återkomma till skol- och 

utbildningschefsgruppen med en samlad bild så att skol- och utbildningschefsgruppen 

kan prioritera och ge rekommendationer till skolorna att prioritera vissa erbjudanden. 

 

§ 82 Avslutning  

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


