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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 17 augusti, 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 

  Katarina Levenby, Hjo 

  Leif Lagergren, Götene 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Maria Andersson, Gullspång 

  Tina Ljungsberg, Essunga 

    

Ej närvarande Karlsborgs kommun och Vara kommun. 

  

Övriga deltagare      Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

  Ann-Charlotte Klarén, e-hälsosamordnare Västkom 

 Frida Jolsgård, antagningskansliet, Skaraborgs Kommunalförbund 

 Isabel Eriksson, kulturstrateg, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Utses att justera Johan Rahmberg 

 

Sekreterare  _________________________  Paragrafer 59 – 72 

   Hillevi Larsson 

 

Ordförande  _________________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  _________________________  

    Johan Rahmberg 

 

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

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 60 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs, Johan Rahmberg. 

 

§ 61 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 62 Framtidens vårdinformationsmiljö  

Informations ges om Framtidens vårdinformationsmiljö som är den största 

digitaliseringssatsningen som någonsin gjorts inom VGR. Därefter samtalade skolchefer 

och elevhälsans representanter i bikupor och deras reflektioner sammanfattades i 

storgrupp: 

Farhåga som framförs av flera kommuner handlar om vart elevhälsans icke-medicinska 

delar på grupp- och organisationsnivå kan hanteras i lösningen. Elevhälsans uppdrag är 

tydligt skrivet att vara förebyggande och främjande. Viktigt att de begrepp som är 

kopplade till skollagen och hela elevhälsan kan användas i lösningen.  

Hälso- och sjukvården har ett tydligt individtänk med ett tydligt exempel i journalerna. 

Skolan arbetar mycket på grupp- och organisationsnivå och individperspektivet är inte 

det enda perspektivet. Om det i framtiden går mot journaltänk så finns det risker med 

detta. Olika lagar styr skolan och sjukvården. Flera kommuner lyfter att skolan inte är 

en vårdinrättning. Några kommuner framhåller det positiva med gemensamma system 

men farhågorna kvarstår. Att kunna skicka journaler är bra, men elevhälsans del är 

osäker.  

Om skolan i framtiden bara har en enda kommunikationspart vore bra och skulle 

förenkla samverkan. Ett enda system vore önskvärt.  

Ordförande önskade en fortsatt, mer tydlig delaktighet, involvering i fortsatt arbete. 

 

Elevhälsonätverket deltog och representation fanns från Mariestad, Skövde, Lidköping, 

Karlsborg, Götene, Gullspång, Vara, Falköping och Skara.  

 

§ 63 Rapportering från årets antagning till gymnasiet  

Frida beskriver antagningsprocessen som pågår för fullt. En hel del problem har uppstått 

trots att antagningskansliet har fördubblat bemanningen i år. Inrapporteringen av betyg 

har brister som får stora konsekvenser för eleverna. Betygsfilerna som skickas in till AK 

innehåller fel och betygen kontrolleras inte före angivet datum, utan felen får tas 

omhand i ett alltför sent skede.  
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Brister finns även i kommunernas uppdrag att vägleda elever, då elever och 

vårdnadshavare har svårt att komma i kontakt med skolorna under sommaren. Detta 

ökar belastningen på antagningskansliet.  

Frågan om asylsökandes rätt att söka gymnasieplats efter att de fyllt 18 år eller blivit 

åldersuppskrivna har vållat mycket bekymmer i sommar. Inte minst för ungdomarna 

själva. Antagningskansliet har försökt förhålla sig till 15 olika kommuners beslut av 

varierande tydlighet. Ett gemensamt beslut för Skaraborg vore önskvärt. 

CSN har ändrat beloppet för inackorderingstillägg. Skaraborgs kommuner ger olika 

besked i huruvida man ämnar följa dessa riktlinjer. Mötet föreslog att kolla med den 

egna kommunen och återkomma med frågan till nästa möte.  

 

§ 64 Samverkansyta, beslutslogg  

Kallelser, protokoll och övriga handlingar läggs på samverkansytan. Frida har dessutom 

skapat en beslutslogg på samverkansytan, där vi enkelt kan hitta de beslut som 

gruppen fattar. Sidan är uppdaterad med beslut fattade 2018.  

 

§ 65 Skaraborgsbyrån 

Kompetensförsörjningsprojektet Skaraborgsbyrån startar den 1 september. 

Projektledare blir Lina Warnby.  

Styrgruppen för projektet kommer att bestå av Hillevi Larsson och Catarina Carlehed 

från kommunalförbundet, Jan-Olov Lundqvist från AF NV Skaraborg, två vuxrektorer 

som väljs på nästa möte i den gruppen samt från skolcheferna Sandra Lidberg. På 

dagens möte utsågs Maria Appelgren att vara skolchefernas andra representant i 

styrgruppen.  

Mötet beslutar att: 

Utse Maria Appelgren att ingå i styrgruppen för Skaraborgsbyrån.  

  

§ 66 Rådslaget 

Den 12 oktober genomför kommunalförbundet ett så kallat Rådslag. Denna gång är 

temat UTBILDNING. Kallade till heldagen är styrelsen och kommuncheferna samt 

skolcheferna. Hillevi och Frida planerar tillsammans med presidiet och Jan Malmgren 

dagen. Moderator är Katti Uhlin, Viisas.  

 

§ 67 Basgrupper  

Skolcheferna arbetade i basgrupper och samtalade utifrån dilemma som deltagarna i 

basgruppen hade med sig. 

 

§ 68 Kulturskolan i Skaraborg -  utveckling av verksamheten  

Isabel Eriksson, kulturstrateg på kommunalförbundet, berättade om en kommunal 

kulturskola för framtiden. Skolcheferna fick en orientering om de utmaningar som 
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kulturskolorna har. Det är inte minst de demografiska utmaningarna, den tekniska 

utvecklingen och nya förutsättningar för kommunikation.  

Presentation finns på samverkansytan.  

 

Den 21 september genomförs ett dialogmöte med Skaraborgs kulturchefer och Kultur i 

Väst. På detta möte är det önskvärt att några skolchefer deltar. Mötet utsåg 

representanter.  

Mötet beslutar att: 

utse Marita Friborg, Maria Andersson och Tina Ljungsberg att representera skolcheferna 

på dialogmötet. 

 

§ 69 Fjärrundervisning  

Pähr föredrar ärendet med fjärrundervisning kring studiehandledning och modersmål. 

Lidköping ansvarar för att dokumentet granskas av jurist och Skövde ansvarar för 

motsvarande granskning av ekonom. Alla kommuner tar fram en lista på vad de kan 

sälja. När listan är klar och kvalitetskontrollen med jurist och ekonom är gjord läggs 

erbjudandet ut på hemsidan Utbidningskaraborg.se. 

Diskussion fördes på mötet angående angivna antal elever i förslaget (5 elever).  

Diskussion även om själva undervisningen och kompetensen för att göra detta digitalt. 

Vad händer om köparen inte är nöjd? Pähr tar detta till SIKT-nätverket.  

 

§ 70 Tema Digitalisering 

Studieresa planeras till 18-19 oktober. Buss kommer att ta oss från Skövde som 

startpunkt och plocka upp personer i Vara. 

Vi tillbringar torsdagen i Göteborg med temat digitalisering. Fredagen genomförs i 

Alingsås, det blir en övernattning på Nääs fabriker. Hållbart ledarskap är tema under 

fredagen. Fullständigt program ges vid nästa möte.  

 

§ 71 Övriga frågor     

Skolverkspengar finns att söka 15 sep-15 okt.   

Hjo lämnar arbetet med Trygghet och studiero och ger utrymme för ny kommun. 

Ansökan kan delges så att det blir lättare för någon annan att söka.                               

 

§ 72 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet och några lämnar mötet då informationen från 

Försvarsmakten inte berör alla. 

 

Försvarsmakten – information till gymnasielever i Skaraborg (Daniel 

Davidsson, P4 och Robin Krona, Trängregementet) 

Försvarsmaktdagen för gymnasieskolan i Skövde genomfördes under förra läsåret och 

där informerades eleverna i åk 2 om den nya pliktlagen. Skövde är först i landet med 
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detta. Denna dag erbjuds nu till övriga gymnasieorter. Chefen för HR på P4 samt 

rekryteringskoordinator på Trängregementet gav informationen, men de pratar även för 

F7 i Såtenäs och K3 i Karlsborg. 

Informationen gäller åk 2 på gymnasiet och handlar om plikttjänstgöringen som är 

lagstyrd och där det finns straffsats för underlåtelse av att följa denna lag.  

Eleverna i åk 2 berörs av detta under nov-mars 2018/2019. Yrkesinformatörer kommer 

ut till skolorna efter dialog mellan schemaläggare och rekryteringskoordinator.  

Skolcheferna utser rektor som kontaktar Robin Krona, robin.krona@mil.se telefon 072-

17 13 166.  

Erfarenheterna från förra året då Skövde genomförde detta är att det var uppskattat och 

mottogs positivt. Ledningsgrupp, programledare, schemaläggare och facklig 

samverkansgrupp var inblandade. Flera klasser slogs ihop, men helst inte för stora 

grupper, då det är svårare att ställa känsliga frågor, vilket det fanns en hel del av. 

 

Under dragningen uppmärksammades att detta gäller alla elever och därmed även de 

som finns kvar i hemkommunens IM. Observera att informationen kan komma att 

behövas även på orter utan eget gymnasium.  

 

Den 5 oktober genomförs skolans dag på regementet och alla är välkomna. 

Mötet beslutar att: 

Utse rektor i respektive kommun som kontaktar rekryteringskoordinator.      

 

Nästa möte: 

21 september 

mailto:robin.krona@mil.se

