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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 3 december i Kulturfabriken, Skövde.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Leif Lagergren, Götene 

   Johan Rahmberg, Skövde 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Leif Karlsson, Töreboda 

 Ann-Charlotte Lilja, Falköping 

 Eva Dahl, Grästorp 

 Mari-Louise Brage, Hjo 

 Jonny Palmkvist, Lidköping 

  Zophia Zander Norell, Tibro 

 

Ej närvarande  Vara kommun, Skara kommun, Gullspångs kommun, Essunga   

 kommun  

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Helena Bjelvenius, Sveriges Kommuner och Regioner 

Bodil Båvner, Sveriges Kommuner och Regioner 

Somia Frej, Sveriges Kommuner och Regioner 

Anna Tornberg, Sveriges Kommuner och Regioner 

Lotta Engelbrektsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Susanne Sandgren, Skaraborgs Kommunalförbund 

Anita Kjellström, Högskolan i Borås 

Kajsa Paulsson, pro-prefekt Högskolan i Borås 

 

 

Utses att justera  Ove Brodin, Lidköpings kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 112 - 127 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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Justerande  ______________________  
   Ove Brodin 

 

§ 112 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 113 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Ove Brodin. 

 
§ 114 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 115 Ekonominätverket grundavtal, ny ekonomisk modell Anna   

Hedén  

Nuvarande avtal gäller 

• Samverkan kring skolformerna; grundskola, förskoleklass, förskola, pedagogisk 

omsorg och fritidshem.  

• Grundsärskola regleras inte i detta avtal.  

Samverkansavtalet för Skaraborgs grundskolor, förskolor, förskoleklass, pedagogisk omsorg 

och fritidshem ska leda till att skolgång i annan kommun än hemkommunen underlättas. 

Utgångspunkt ska vara elevens bästa, att skapa förutsättningar för god kommunikation samt 

underlätta den administrativa hanteringen av interkommunala ersättningar.  

Nytt förslag är att skollagen ska gälla och att inget samverkansavtal behövs. 

Man ska utgå från samma grunder som hemkommunen använder när den fördelar resurser 

till den egna skolan. Ex. Skövde har en elev i Mariestad; Skövdes prislista 

Undantag vid särskilda skäl kan ske. Inga stora avvikelser i kostnader mellan kommunerna.  

1 juli 2022 träder det nya beslutet i kraft och förslaget som ekonominätverket tar fram är att 

inte ha ett avtal alls utan istället en blankett.  

 

§ 116 Övningsskolor gäster från HB 
Anita Kjellström och Kajsa Paulsson, pro-prefekt Högskolan i Borås gästade skolchefsmötet. 
Presentation med mycket innehåll och fakta finns på Teams. Rekommenderar läsning kring 
övningsskolor, ULF-medel och lärarutbildningarna och vilka av dessa som erbjuds var.  
 

 117 Utbildningskoncept Trygghet och studiero 20 min 

Punkten utgick pga tidsbrist. 

 

§ 118 SKR, se infounderlag 
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Under hösten/våren 21/22 kommer SKR att fokusera på kompetensförsörjning inom 

förskola-vuxenutbildning. Syftet är både att utveckla stödet till er huvudmän i ert arbete och 

att skapa underlag om viktiga frågor att driva i påverkansarbetet.  

 

Arbetet handlar både om att uppdatera statistik om hur rekryteringsbehoven ser ut de 

närmaste åren, att bemöta myter om lärare som yrkesgrupp och att lyfta fram exempel på 

huvudmännens arbete. De undrar hur rekryteringsläget och behoven ser ut i Skaraborg. 

Vilka är utmaningarna är och vilka strategier som finns lokalt för att arbeta med 

kompetensförsörjningsutmaningen. 

Det kommer en ny prognos från Skolverket i december, Skolans rekryteringsutmaningar. 

Representanterna från SKR fick en mängd inspel och medskick från skolcheferna. Bland 

annat behöver fritidshemmens roll och plats i skolverksamheten lyftas, på fritids finns det få 

karriärmöjligheter vilket gör rekryteringen svårare. Fjärrundervisning, förskolans status 

(förstelärare) tydligare barnskötaruppdragsbeskrivning var andra exempel.  

 Ämnen som är särskilt svårt att finna legitimerad personal till är moderna språk, 

matematik, NO, estetiska och praktiska ämnen, slöjd. 

Rektors uppdrag problematiserades, ett mycket komplext och svårt uppdrag, stor skillnad 

på detta uppdrag jämfört med ett antal år sedan. Rektorerna jobbar inte i så stor 

utsträckning med utvecklingsarbete längre, det gör förstelärarna. Elevhälsan behöver också 

förstärkning, men svårt att hitta personal.  

KOMKR-medel för kompetensutveckling nämndes. Insatser för att öka kompetensen hos 

exempelvis barnskötare. Skolcheferna föreslår breddad utbildning till slöjd, moderna språk 

etc.  

Hur kan vi tänka på nya sätt, hur skola är, vår kultur? Nya lösningar, bryta i kulturen? 

Kanske nya digitala lösningar, använda dagen på andra sätt?  

Trygghet och studiero - som lärare ska du undervisa mer, men relationen med eleverna är 

avgörande. De lärare som inte lyckas skapa relationen har utmaningar i klassrummet. 

 

§ 119 Rapportering från VGR-grupper 

Strategiska samordningsgruppen – inget nytt att rapportera. 

 

Regiongemensam samordningsgrupp för Kraftsamling Fullföljda studier 

Hillevi deltar tillsammans med representant från Göteborgsregionen på BHU (Beredningen 

för hållbar utveckling) den 7 december för att föredra innehållet i Kunskapsnoderna, som 

alla fyra delregionen ansöker om från RUN. Ärendet går upp den 17 december och 

Skaraborg ansöker om 6,75 MKR på tre år (2022-2024). Kunskapsnoderna är det arbetssätt 

för samverkan mellan delregionerna i ett 49-kommunersperspektiv som ska genomsyra 

arbetet i Kraftsamling Fullföljda studier i RUSen.  

 

§ 120 Tema Förändringsledarskap   

Skol- och utbildningskonferens 10-11 mars 2022: 
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Föreslagen förläsare är Lars Svedberg. En del av dagen viks till 

dimensioneringsutredningen. Platsen är Viktoriahuset på Läckö.  

Skolledarkonferens 16 mars 2022 

Planering pågår för fullt och flera föreläsare är vidtalade.  

 

§ 121 Tema Kompetensförsörjning 

- Teknikcollege Skaraborg 

https://spark.adobe.com/page/O7mv1kAoQ2XfB/ 

Lotta Engelbrektsson, processledare för Teknikcollege Skaraborg föredrog arbetet i 

plattformen mellan utbildningsanordnare och näringsliv, både nuvarande arbete och 

önskemål inför framtiden. Många företag är engagerade i TC och plattformen är viktig i den 

omställning av arbetslivet som vi är mitt inne i. Samverkan kring dessa frågor är av stor vikt 

för kompetensförsörjningen i Skaraborg.  

 

§ 122 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag - dimensionering (Ove) 

Styrgruppen har haft möte där nämndspolitikernas viktiga roll togs upp. Erfarenheter från 

den nämndsturné som pågår och inspel från direktionen har handlat om att politikerna i 

nämnderna inte ges möjlighet att ta ställning och påverka beslut.  De forum som tidigare 

funnits (beredningen i Gymnasium Skaraborg före 2015 och beredning till dåvarande 

styrelsen för Skaraborgs Kommunalförbund fram till 2018) är borttagna.  

 

Styrgruppen ser vikten av att aktualisera nämndspolitikernas roll och fortsätter dialog kring 

formerna. Att även involvera fristående gymnasieskolor, inte minst med tanken på deras 

viktiga roll i investeringar och etableringar kring tillverkande industri i Skaraborg, ses som 

relevant. 

 

§ 123 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag obehöriga elever (Anneli) 

Susanne Sandgren och Camilla Lindberg har tidigare besökt utbildning Skaraborgs nätverk 

och har nu under hösten återkommit med uppföljande frågor och dialog. Susanne och 

Camilla samlar ihop all information, medskicket har varit att inspirera nätverken att tänka 

nytt. 

 

Mötet lyfte frågan om att ta emot obehöriga elever på gymnasiet och vux, då denna fråga 

kom upp på dagens direktionsmöte. Om detta är en önskan så måste det finnas fler platser, 

dimensioneringen måste då styras om till att innefatta denna elevgrupp.  

 

Dimensioneringsgruppen slås ihop med denna grupp inför möte den 10 december på 

Tegelbruket.  

   

§ 124 Rapportering från arbetsgrupper: 

Fullföljda studier 2.0 (Anneli) 

https://spark.adobe.com/page/O7mv1kAoQ2XfB/
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Vi påminner om slutkonferens 23 februari. Projektet går in i slutskedet.  

 

Branschråd Pedagogik (Anneli) 

Möte nästa vecka. Centralt tema vid mötena är förstås kompetensförsörjning. 

Lärarutbildningen i Borås deltar. Annelis fråga till skolcheferna är om det uppfattas som en 

viktig grupp? Vet skolcheferna om kommunen har representanter i branschrådet? 

Branschrådet måste sättas i ett sammanhang där innehållet och agendan efterfrågas och 

följs upp på lokal nivå. Frågan lyfts vid nästa skolchefsmöte.  

 

Praktiknära forskning (Eva och Karina)  

Se rapportering från punkten med Högskolan i Borås. 

                    

Vårdsamverkan (Leif) 

Remiss färdplan god och nära vård - det finns en skaraborgsgrupp som samverkar för att 

skriva ett svar. Från Lidköping deltar Patrik Ekman. Svaret som skickades in ligger på 

Teams under filer. Uppmaning att använda detta svar för ert eget remissvar.  

Tibro är remisskommun för hela Sverige.  

 

Tony Johansson slutar i Skövde och flera av hans uppdrag läggs på Stina Lindell, Mariestad. 

 

BUP omorganiserar sig och levhälsonätverket tror på det nya systemet. BUP har lovat att 

delta på SIP digitalt. SIP kommer antagligen att bli mer och mer använt och är vårt stora 

gemensamma arbete. I Tidaholm arbetar de med nätverkslagledare, vilket ökar kvaliteten.  

 

Aktuell rapportering från nätverken 

Rapportering till hemkommun (KAA). Denna fråga flyttas till nästa möte. 

 

§ 125 Praktik – SSA, laget runt kring status i denna fråga  

Punkten flyttas till nästa möte. 

 

§ 126 Övriga frågor 

Maria skickar på mail ut frågan om det finns intresse att arbeta vidare på den kontakt med 

Linköpings universitet som Maria fått angående att de kan erbjuda grundlärarprogrammet 

mot fritidshem. Da capo i Mariestad samordnar sedan lång tid utbildningar mot flera 

lärosäten, bland annat Karlstads universitet och Göteborgs universitet. Maria gör utskick för 

att få in kontaktpersoner i kommunerna, som i sin tur kan skicka in förslag på personer som 

kan vara intresserade av utbildningen.  

 

PÅMINNELSE – anmäl er och sprid så att fler kan anmäla sig till Slutkonferens Fullföljda 

studier 2.0 den 23 februari.  
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När Västtrafiks turer dras in så som aviserats drabbar detta ca 40-50 elever på 

gymnasieskolan. Det är första sträckan som dras in, fram till att eleverna kan ansluta till 

starkare stråk. Västtrafik meddelar också att de kommer att ytterligare förstärka de starka 

stråken, vilket är relevant då trängseln på en del turer är stor.  

 

Nästa möte: 14 januari, Vänern och Vättern, Science Park Skövde 

 


