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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 14 januari, digitalt via Teams.   

 

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 

   André Essebro, Vara 

  Awaz Karim, Gullspång 

   Elin Liljebäck Nilsson, Skara 

   Tina Hededal, Essunga 

 

Ej närvarande  - 

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Susanne Sandgren, projektledare Skaraborgs Kommunalförbund 

Camilla Stenson, projektledare Skaraborgs Kommunalförbund 

Representant från vuxnätverket (Anders Liedholm, Johan Lindell) 

Representant från SIKT-nätverket (Mattias Gustafsson, Hannes Berggren, Eva Karlsson) 

Företrädare för Mediapoolen (Mattias Hultqvist, Andreas Johansson) 

 

 

Utses att justera Leif Lagergren, Götene kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 1 - 17 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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Justerande  ______________________  
   Leif Lagergren 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 2 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Leif Lagergren. 

 
§ 3 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 
§ 4 IMprove Implementering övergångar  
Delprojektet Överlämningar inom IMprove har till syfte att arbeta fram en gemensam 
modell för pedagogiska överlämningar i Skaraborg. Med pedagogiska överlämningar menas 
överlämningen av kunskapsutveckling. När en elev slutar grundskolan utan behörighet till 
gymnasiet ska avlämnande skola lämna ett skriftligt omdöme till den skola som tar emot 
eleven. Under vårterminen 2020 gjordes flertalet intervjuer för att kartlägga hur arbetet 
görs idag. I den kartläggningen kom det fram att detta inte alltid lämnas, och där det lämnas 
är informationen i många fall bristfällig. En elev som börjar på introduktionsprogram 
behöver idag ofta börja om från början i alla kurser, något som inte bara tar tid utan också 
påverkar elevers motivation. Vi ser också att vi inte uppfyller en likvärdighet inom 
Utbildning Skaraborg.  

Genom att ta fram en lättanvänd modell bestående av matriser grundade på 
kunskapskraven och en e-tjänst nås det här behovet. Flertalet skolor i Skaraborg har testat 
modellen med start under VT 2021 med goda resultat.  

Modellen har tagits fram i samarbete med representanter från 13 av Skaraborgs 15 
kommuner samt tre fristående gymnasieskolor, pilotskolor och IM-nätverket. Modellen har 
tagits fram för att möta kraven i skollagen. Dessutom skapas en tillhörande handbok med 
information kring överlämningar och instruktion för modellen.  

 Delprojektet Överlämningar inom IMprove har arbetat fram, och testat, en ny modell för 
överlämning av information kring kunskapsutveckling från grundskolan till 
gymnasieskolans introduktionsprogram. Delprojektledare kommer kort presentera 
resultatet från arbetet samt ge förslag på plan för implementering av den framtagna 
modellen. 

Grundskolenätverket har fått information om pågående projekt. IM-nätverket är närmare 

projektet och är väl insatta. Projektets arbetsgrupp med representanter från 13 kommuner 
och samtliga pilotskolor står bakom förslaget. 
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Beslut: 

att implementera modell för överlämning av kunskapsutveckling mellan grundskola och 

introduktionsprogram i hela Skaraborg. Start VT22 för överlämning till läsåret 22/23. 

§ 5 Utbildningskoncept Trygghet och studiero  

Susanne Sandgren berättade om utbildningskonceptet som kommer många av våra 

kommuner till del och som även når utanför Skaraborg.  

Ett särskilt fokus vid dragningen låg på de arbetsplatskontrakt som görs i verksamheterna 

som deltar i konceptet. Rektorer och lärare vittnar om stora vinster i trivsel och arbetsro. 

Presentation återfinns på teams. 

 

§ 6 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag - dimensionering (Ove) 

Ove återgav styrgruppens resonemang på senaste mötet som genomfördes tillsammans med 

styrgrupp för tilläggsuppdraget. Bland annat förslogs följande tre alternativ att presentera 

för politiken:  
1. Vi gör inget, allt fortsätter som vanligt i nuvarande samverkansformer.   

2. Gymnasieförbund (Politisk nivå) 

3. Tjänstepersonsnivå: En liten dimensioneringsgrupp (4 säljande kommuner, 1 

köpande kommun) träffar ordförande i de nämnder som har gymnasiet i sin 

verksamhet. Dessa möten har enbart gymnasiefrågan på bordet. Därefter träffar 

dimensioneringsgruppen hela gruppen av nämndsordföranden (alla kommuner, 15 

nämnder) Till sist tas förslaget till direktionen för beslut. Nämndsordförande bär 

beslutet. Förslaget omfattar i ett första steg den del av gymnasieskolan som består av 

tekniska gymnasieprogram.   

Gruppen förordar alternativ tre. Gymnasieförbund är inte möjligt just nu och att involvera 

nämndspolitiker som är en del av alt. 3, ser vi som nödvändigt inför nästa steg. Inte minst 

har detta efterfrågats på de möten med nämnderna som Hillevi och Leif deltagit på.  

Tidigare fastställd tidsplan håller inte. Styrgruppen kommer inte att gå till kommunchefer 

och direktionen i jan/feb. 

 

§ 7 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag obehöriga elever (Anneli) 

Styrgruppen har tagit fram en presentation för att delge kommunchefer och direktionen när 

de ska ta del av förslagen den 21 januari respektive den 4 februari. Genomgången var 

uppskattad och förslaget var tydligt och genomarbetat. Presentation återfinns på teams.  

 

§ 8 Rapportering från arbetsgrupper: 

Fullföljda studier 2.0 (Anneli) 

- Regionövergripande nätverk fullföljda studier 

Branschråd Pedagogik (Anneli) 

Viktigt att man i sin kommun tar hjälp av deltagarna i Branschråd pedagogik. De har inspel 

på Skaraborgsnivå över behov och hur utvecklingen ser ut avseende 

kompetensförsörjningen.  
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§ 9 SSA rundfråga 

Frågan hänskjuts till nästa möte pga. av tidsbrist. 

 

§ 10 Tema Kompetensförsörjning 

- Rapport Kompetensforum 

- Kombinationsutbildningar SFI, förlängt projekt Skolverket 

- Ansökan AMIF 

Punkten hänskjuts pga tidsbrist och att vi ser behov av att projektledare kan delta vilket inte 

var möjligt denna gång.  Även information om Kompetensforums utveckling i form av en 

ansökan till RUN om Kompetensnav Skaraborg skjuts till nästa möte.  

 

§ 11 Uppdrag för avdelningschefer/verksamhetschefer 

Frågan hänskjuts till nästa möte pga. av tidsbrist. 

 

§ 12 Rapportering från arbetsgrupper: 

Praktiknära forskning (Eva och Karina).  

Eva och Karina ingår i den samverkan med Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås som vi 

har sedan några år. Samverkan är nu mera formaliserad då arbetsgruppen har blivit en 

styrgrupp. Samtidigt med dagens skolchefsmöte tar lärarstudenterna som gått grundlärare 

utbildning F-3 examen. Detta uppmärksammas av Skaraborgs skol- och utbildningschefer 

genom att en goodie-bag är hemskickad till studenterna med kaffe, te och choklad samt att 

Karina och Eva deltar en stund på examen och hälsar dem välkomna till Skaraborgs 

skolverksamheter.  

 

Vårdsamverkan (Leif) 

Inget nytt att rapportera. 

 

Aktuell rapportering från nätverken 
Vuxnätverkets uppdragsbeskrivning och uppföljning av densamma 

Lärcenter Komvux Skaraborg 
Anders Liedholm redogjorde för arbetet med Lärcentra. Alla eller nästan alla kommuner har 

nu erfarenheter av arbete med lärcentra. Några kommuner har lång erfarenhet, exempelvis 

Falköping. Lärcenter finansieras via statsbidrag. För några år sedan kom statliga beslut på 

att man måste vara flera kommuner som tillsammans jobbar med Lärcentra. 

 

Skriftlig avrapportering till skolchefsgruppen från rektorsgruppen Komvux Skaraborg 

kring uppdraget att upprätta ett gemensamt Lärcenter Skaraborg. Muntlig 

avrapportering genomfördes vid skolchefsmötet 22-01-15. 

 

Rektorsgruppen ser två alternativa inriktningar: 
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1. Låt de lärcentra-grupperingar som nu är uppstartade/etablerade få fortsätta utveckla 
sitt samarbete. Senarelägg införandet av Lärcenter Skaraborg.  

 
2. Om beslut fattas att upprätta ett Lärcenter Skaraborg är rektorsgruppens mening att 

det behöver föregås av ett grundligt utredningarbete. Uppfattningen är att det skulle 
vara en stor organisationsförändring som påverkar samtliga kommuner. 
 
- I varje enskild kommun behöver chefsnivå och politik ta ställning till om viljan 
finns att medverka. Alla måste ge ”klartecken”. 
- Budgetfrågor behöver utredas då organisationen Lärcenter huvudsakligen kommer 
finansieras med kommunernas egna medel. 
- Utreda vad det kan få för konsekvenser kring tjänstefördelning av lärare och 
administrativ personal mellan kommunerna. 
- Utreda hur fördelning av uppdrag fördelas mellan mindre och större kommuner. 
- Utreda på vilken nivå som samarbetet ska läggas. T.ex hur stort kursutbud. 
- Utreda om alla kommuners lokaler, utrustning digitala plattformar är anpassat för 
ett samarbete inom ramen för Lärcenter.  

 

Rektorsgruppens uppfattning är också att en permanent organisation Lärcenter Skaraborg 

behöver en gemensam permanent ledningsorganisation med tillhörande administrativ 

funktion. En organisation som kanske kan liknas vid den KomX har. 
 

KomX 
Johan Lindell redovisar uppdraget kring KomX som nu varit i gång 1 år.  

Kombinationsutbildningar är hett just nu. Detta arbetar nätverket med inom ramen för 

KomX. Utbildningar startar under året, först inom vård och omsorg och inom bygg med 4 

inriktningar. Diskussion pågår kring att starta Kombinationsutbildningar inom restaurang 

och livsmedel samt inom städ m.m. 

Samverkan är viktig och betonas. KomX hade inte nått framgång annars.  

Nya urvalsregler gäller nu. Den som har störst behov prioriteras. KomX har landat i en 

modell som ska användas hädanefter och som är gemensam för hela Skaraborg. 

Statistikdelen behöver förbättras. Siffror tas fram på skaraborgsnivå på antagna samt i 

arbete 6 mån efter avslutad utbildning. Resultat för hösten 2021 kommer i februari på detta. 

Utbudsplanering görs. I mars görs en halvdag för att diskutera detta och strukturerat titta 

på vad som ska gå igång.  

Framtid utökad samverkan. Arbetslöshet och pandemin har gått bra. Eventuella 

kommande etableringar ställer krav på ökad samverkan.  

 

Fråga från Leif som träffat naturbruksförvaltningen om hur antagningen fungerar för 

utbildningar mot de gröna näringarna. Här gavs två olika bilder som ska följas upp. 

 

 

Rapportering till hemkommun (KAA) 

Maria redovisar ett förslag att byta BÖR mot SKA i blanketten. Förklaringar och själva 

blanketten återfinns å Teams. Underlaget skickas till gymnasiekommunerna genom Maria. 

OBS!! vi ska använda blanketten! Uppmaning att redovisa till hemkommun bättre!  

Mötesdagar för nätverken (Skaraborgsfredag) 
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Påminner om det som tidigare är beslutet, att möten för nätverken ska vara på fredagar. 

Detta kan skolcheferna genom sitt ansvar styra. Dock ska inte träffarna förläggas till samma 

dagar som skolchefsmötena. 

§ 13 Tema Förändringsledarskap  

På morgonen innan dagens skolchefsmöte hade presidiet ett kort möte där diskussion om 

att ställa om till digitalt genomförande av konferenserna. Båda konferenserna blir i år 

digitala. 

 

Skol- och utbildningskonferens 10-11 mars 2022 

Innehållet blir som tidigare beslutats en föreläsning av Lars Svedberg och därefter fokus på 

dimensioneringsuppdraget och vad som framkommit där. Sista stunden har det 

skolpolitiska nätverket internt möte, där skolcheferna inte deltar. 

  

Skolledarkonferens 16 mars 2022 

Föreläsare vidtalade. Program får ställas om till ett digitalt genomförande vilket gör att 

förändringar i tider påverkas. Skickas ut när alla berörda är vidtalade. 

 

§ 14 Mediapoolen (Karina, André) 

- deltagande med SIKT-representanter och representanter från Mediapoolen inför eventuell 

uppsägning av avtal senast 31/3 

Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, 

Sjuhärad och Fyrbodal samt Uddevalla kommun. 

Mediapoolen erbjuder ett brett medieinnehåll i form av film, e-böcker, nyhetsartiklar och 

radioprogram kombinerat med olika pedagogiska verktyg. De erbjuder varor samt hjälp vid 

köp av AV-utrustning, vilket kan göras utan upphandling, sk. ”In house”. 

Samtliga kommunerna har haft avtal med Mediapoolen men vid de senaste 

avtalsskrivningar har några kommuner valt att inte teckna ett fortsatt avtal då man ansett 

att priset varit för högt och att man har haft en liten påverkan på innehållet. Vi har därför 

haft en arbetsgrupp med deltagare från Mediapoolen samt två representanter från 

skolchefsgruppen, en sk.”omförhandlingsgrupp”. Parallellt har även tre representanter från 

vår SIKT-grupp arbetat med utbud och de mjuka innehållsfrågorna. 

Nedanstående kommuner har nu ett interimistiskt avtal som sträcker sig till 2022-12-31. 

 
Det som gäller är 9 månaders uppsägning ( dvs. 31/3-22), om ingen uppsägning sker 

förlängs avtalet med 2 år.  

 

Essunga 

Falköping 

Gullspång 

Götene 

Karlsborg 
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Lidköping 

Skövde 

Tibro 

Tidaholm 

Töreboda 

Vara 

 

Dragningar gjordes av både SIKT-representanter och Mediapoolens medarbetare och dialog 

kring framtid fördes. Skolcheferna tar hem frågan och har genom de väl underbyggda och 

genomarbetade presentationerna och förarbetet ett gott underlag för beslut.  

  

§ 15 Måldokument Utbildning Skaraborg, revidering 

Måldokumentet ska revideras under 2022 för att i reviderad form gälla från 1/7 2022. 

Hillevi gjorde en dragning kring historiken och målen och presentationen ligger på teams. 

Vid nästa skolchefsmöte kommer Måldokumentet att processas inför revideringen och 

gruppen uppmanas att läsa dokumentet till dess. 

 

§ 16 Övriga frågor 

Reviderat avtal för Naturbruk 

Regionstyrelsen förväntas den 18 januari besluta om att remittera förslaget till kommunerna 

och förbunden. Remisstiden är kort, slut 18 mars. Vi ska utgå från att det är färdigförhandlat 

– men det finns en förankringsdimension som är viktig. 

 

Sammanfattningen från tjänsteskrivelsen: 

 
VästKom och Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans tagit fram ett omarbetat förslag 

på nytt samverkansavtal om naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023 mellan 

regionen och länets 49 kommuner.  

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) informerades om arbetet med att ta fram ett nytt avtal 

den 24 november 2020, och fick den 9 mars 2021 ta del av förslaget avsett för remiss. På 

önskemål från Politiskt Samråd Naturbruk avbröts ärendeberedningen innan förslaget nådde 

ägarutskottet 23 mars 2021. Syftet var att förslaget skulle beredas ytterligare i dialog med 

kommunerna. Sedan dess har VästKom och VGR samlat in synpunkter och utrett olika 

alternativa lösningar på samverkansavtalets utformning. Arbetet har resulterat i ett omarbetat 

förslag som innebär vissa förändringar av mer teknisk karaktär, men utan principiella avsteg från 

nu gällande avtal och den version som presenterades i våras. 

 
Det omarbetade förslaget remitteras under januari 2022 i åtta veckor till samtliga 
kommuner och kommunalförbund i länet, samt till regionutvecklingsnämnden och 
naturbruksstyrelsen. För att ett nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska 
kunna träda i kraft krävs alla femtio parters undertecknande. Enligt tidplanen för 
avtalets beredning kan ett undertecknande påbörjas tidigast i maj 2022, men det 
förutsätter att alla parter är överens om huvuddragen i förslaget. 
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Leif har som skolchefernas representant deltagit på möte i tjänstepersonsgruppen för 

Naturbruksutbildningarna i VG samt satt sig in i avtalet. Slutsatsen från Leif är att 

Skaraborg är vinnare och att vi ska ställa oss bakom avtalet. Regionen betalar halva 

kostnaden för elevplatsen på NB-utbildningarna, även om eleven läser utanför VG, exv. 

populära hästutbildningar i t ex Flyinge. Skaraborg har ett stort antal elever på dessa 

utbildningar. Dock får kommunen stå för hela kostnaden för elever på 4-årsprogrammet. 

Representanter under 2022 för Skaraborgs skol- och utbildningschefer blir Leif och från 

antagningskansliet Frida Jolsgård.  

  

§ 17 Avslutning   

Ordförande avslutar mötet. 

 

Nästa möte: 11 februari 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


