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E-post info@skaraborg.se • Webb www.skaraborg.se 

PROTOKOLL 

Tid och plats Fredag den 27 januari 2017 Gothia Science Park, Skövde.  
Lokal Vänern och Vättern 

 
Beslutande Gustaf Olsson, Skövde 

Gunilla Kindberg, Lidköping 
Katarina Levenby, Hjo  

 Sandra Lindgren, Falköping 
 Marita Friborg, Töreboda  
 Maria Andersson, Gullspång 
 Yvonne Kjell, Vara 
  Elisabeth Jansson, Lidköping 

Pärh Nyström, Tibro 
Leif Lagergren, Götene 
Bosse Svensson, Essunga  

   Kajsa Eriksson Larsson, Karlsborg 
   Rogher Selmosson, Skövde  
   Katarina Lindberg, Mariestad 

 
Ej närvarande  Skara kommun, Grästorp kommun, Tidaholms kommun 

  
Övriga deltagare  Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund 
 Maria Gyllenberg, Skövde kommun 
 Eva Axelsson Skaraborgs Kommunalförbund 
 Johan Strömberg, Vuxenutbildningen Skövde kommun 
 Berndt Lundqvist, Vuxenutbildningen Falköpings kommun 
 Alexandra Wollmar, Skaraborgs Kommunalförbund 
 
Utses att justera Maria Andersson 
 
Sekreterare  _________________________  Paragrafer 1 - 14 
   Frida Jolsgård 

 
Ordförande  _________________________    
   Gustaf Olsson 

 

Justerande  _________________________  
    Maria Andersson 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Gustaf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll väljs, Maria Andersson 
 
§ 3 Förra mötets protokoll 
 
Mötet beslutar att: 
Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 
 
§ 4 Utvecklingsområdets struktur och organisation.  
Rapportering från nätverken. 

 

Nätverket Förskolan (Bosse)  

Inget nytt 

Nätverket Grundskolan (Marita) 

Inget nytt 

Nätverket Gymnasiet (Yvonne) 

Inget nytt 

Nätverket Särskolan (Karina) 

Inget nytt 

Nätverket Vux (Sandra) 

Sandra informerade kort om att Skaraborg är utvald som en av fyra regionen i ESF-

projektet, region vux. 

Nätverket Elevhälsan (Leif) 

Ingen rapporterar 

Nätverket KAA (Katarina Lindberg) 

Mötet beslutar att: 

Vi använder ny blankett för att rapportera uppföljning av elever folkbokförda i 

kommunen. Frida ska se till att KAA nätverket, gymnasienätverket och skol- och 

utbildningscheferna får den nya blanketten. 

Nätverket SIKT (Pähr) 
Pähr informerade om SIKT nätverkets förslag på agenda för Skol- och utbildningskonf.  
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Mötet beslutar att: 

Frida sätter samman en inbjudan efter förslag på program från gruppen. Inbjudan 

skickas ut till politiker via skolcheferna. Frida ser till att hotellnätter är bokade till 

skolcheferna.  

Nätverket Utvecklingsledarna – SKIS (Lisa J) 

Presidiet förslag är att SKIS nätverket tar fram förslag på nytt uppdrag för 2017. Då det 

tidigare uppdraget ansens vara avslutat. Intresse finns för att de arbetar vidare med det 

kollegiala arbetet och tittar på framgångsfaktorer som kommit fram i statistiken. 

Nätverket SYV (Lisa E) 

Inget nytt möte 

 
§ 5 Prislistan 

Skövde kommuns skoljurist har börjat se över hur vår modell för gemensam prislista för 

gymnasieutbildningarna klarar de juridiska kraven. SKL har skickat exempel på några 

prislistor och dessa har granskas. Efter efterforskning har Emma Hellmans kommit fram 

till att det är inte är fel att ha prislistan som den är nu. En parantes är att man inte får 

under långvarig tid subventionera vissa kommuner.  

Maria Gyllenbergs medskick till gruppen är att varje kommun måste titta på hur mer 

exakt på hur kostnaderna ser ut. 

 
Mötet beslutar att: 
Beslut att kalenderårets prislista gäller där vi går på priset exkl. högsta pris. 
Förslag till styrelsen är att vi önskar ett uppdrag om fortsatt genomlysning av prislistan 
och om att se över om man i framtiden ska välja en gemensam prislista eller gå på det 
faktiska priset. 
 

§ 6 Praktikverktyget  
Eva Axelsson presenterade sig och berättade lite nuläge kring praktikverktyget. 

 

Mötet beslutar att: 

Godkänner en ökad kostnad under 2017 för utbildning och support till Eva. 

Till nästa möte ska det presenteras en implementationsplan och en beskrivning av 

progressionen av verktyget. 

 

§ 7 Vux – de nya kraven på medfinansiering  
Fortsatt information och diskussion om de nya kraven på medfinansiering. 
Bernt Lundqvist och Johan Strömberg önskar att för framtida finansiering behöver varje 
kommun se över möjligheten till medfinansiering. 
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Mötet beslutar att: 
Nätverket för vux tittar på vilka platser/kostnader som finns för varje kommun 2018. 
Önskar respons från nätverket senast 1 mars. 
En styrgrupp skapas för att arbeta med utvecklingsmöjligheter och en utvecklingsplan.  
Sandra Lindgren ska vara med i denna styrgrupp. 
 
§ 8 Fullföljda studier- genom trygghet och studiero  
Information från Marita Friborg ang. projektet. 
 
Mötet beslutar att: 

• att Lidköpings kommun erbjuds att delta i projektet på 25 procent.  
• att Tidaholms kommun erbjuds att delta i projektet på 12,5 procent.  
• att den informella gruppering som funnits tidigare fortsätter att träffas och det 

rapporteras till skol-utbildningschefs mötet via Marita Friborg. 
 

§ 9 Skrivelse om tilläggsbelopp  
Information om att samverkansavtalet för Gymnasiesamverkan i Skaraborg behöver 

skriva om när det gäller tilläggsbelopp. Det behöver bli tydligare. 

 

Mötet beslutar att: 

Skicka denna fråga vidare till nätverket elevhälsa, de får återkomma med förslag på ny 
skrivelse. Leif tar med detta till gruppen. 
Tips till nätverket är att tittat på det som är skrivet i det nya avtalet Samverkansavtal 
för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser, förskolor, pedagogisk omsorg och 
fritidshem. 
 
§ 10 Högskolan Borås  
Informationspunkt om arbetet med att ta lärarutbildning till Skaraborg. 
Mötet för en diskussion om att kostnaderna låter stora och arbete kring detta 
fortskrider. Ärendet tas till beredningen för diskussion om kostnad. 
 

§ 11 Skolledarkonferensen 19 april 
Arbetet med skolledarkonferensen fortskrider och arbetsgruppen har möte idag 27/1. 
Flera talare är förbokade, lokal är bokat m.m. 
 
§ 12 Informationsunderlaget  
Nedanstående punkter bifogads kallelse till dagens möte 

• Nätverket Utvecklingsledare, Skolutveckling i Skaraborg, SKIS 

• Lärarutbildning vid Högskolan i Skövde 

• Collaprojektet 

 

§ 13 Integrationssamordnare 
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Alexandra kom och berättade om sitt projekt  
”Gemensam samverkansplattform för att främja integrationen i Skaraborg -§37 projekt” 
 
Hon uppmuntrar skolorna att ansöka om projektpengar till länsstyrelsen där det finns 
medel som inte söks för just barn och unga. Hon informerade också om en projektdag 
den 10 mars där vi kan få hjälp att tratta ner vad och om vi vill söka. Eller komma på 
att det vi behöver ryms inom Alexandras projekt.  
 
Websidan där man kan hitta mer information om § 37 och § 37a medel är denna: 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-
samhalle/integration/Pages/utvecklingsmedel.aspx 
 
 
§ 14 Övrigt 
Inbjudan till den 7 mars heldag i Vara konserthus. Konferens om de globala miljömålen. 
Frida skickar ut inbjudan. 
 
Avslutning 
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