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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 19 augusti 2022, Vänern och Vättern, Science Park 

Skövde.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Tina Hededal, Essunga 

 Anneli Alm, Tidaholm 

 Johan Rahmberg, Skövde 

 Zophia Zander Norell, Tibro 

Maria Appelgren, Mariestad 

   Hanna Olofsson, Götene 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Leif Karlsson, Töreboda 

  Jonny Palmkvist, Lidköping 

   Awaz Karim, Gullspång 

   Mari-Louise Brage, Hjo 

   Ann-Charlotte Lilja, Falköping 

 

Ej närvarande  Grästorps kommun, Vara kommun, Skara kommun 

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Johan Lindell, vuxrektor Skövde Kommun 

Anna Hallén, controller Skövde Kommun 

Karin Grunselius, jurist Skövde Kommun 

Kristofer Svensson, förbundsdirektör 

 

 

Utses att justera Awaz Karim, Gullspångs kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 93 - 104 

 Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

 Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  
 Awaz Karim 

 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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§ 93 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 94 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Awaz Karim. 

 
§ 95 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 96 Tema Kompetensförsörjning  

Vuxenutbildning  

- Frisök  

16 juni 2022 fattade riksdagen beslut enligt betänkandet ”arbetsmarknadens behov ska 

vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)” 

För Komvux del innebär det att vi ska ta hänsyn både till den enskildes efterfrågan på 

utbildning och arbetsmarknadens behov av kompetens när utbud planeras och 

dimensioneras. Vidare skall det vara fritt för den enskilde att söka utbildningar inom 

primärt samverkansområde. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas 

första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025. 

 

I Skaraborg samverkar kommunerna sedan länge kring gymnasiala yrkesutbildningar på 

Komvux när det gäller utbud och dimensionering genom en organisation vi kallar KomX. 

Medborgare i Skaraborgs kommuner kan redan idag söka fritt till de flesta 

yrkesutbildningar, förutom till Vård- och omsorg. Eftersom Vård- och omsorgsutbildningen 

är den volymmässigt absolut största utbildningen med flest utbildningsplatser betyder att 

många utbildningsplatser fortfarande kräver ett beslut om interkommunal ersättning från 

hemkommunen. Så för att uppfylla kraven i ovan nämnda riksdagsbeslut, behöver vi 

fördjupa och utveckla vår samverkan så att även för Vård- och omsorgsutbildningen blir fritt 

för den enskilde att söka utbildningsplats i Skaraborgs samverkansområde. 

 

En viktig fråga i detta sammanhang är vilken effekt detta får på respektive kommuns budget. 

Redan idag medfinansierar varje kommun sina utbildningsplatser inom Vård- och omsorg 

med 30 % enligt regelverket för statsbidraget om regionalt yrkesvux. Om antalet 

utbildningsplatser ligger på samma nivå så innebär det inte någon ökad kostnad totalt för 

Skaraborgs kommuner. Exakt hur medfinansieringen skall fördelas om Vård- och 

omsorgsutbildningen inkluderas i KomX med frisök behöver utredas och får bli en del av 

arbetet med implementeringen. 
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För att klara utmaningen med kompetensförsörjning behöver vi ha en organisation för 

gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux där det är lätt att för medborgarna att få en 

överblick över utbudet och där beslut om interkommunal ersättning inte utgör ett hinder för 

att medborgare ska kunna söka de utbildningsplatser som finns. 

 

Nätverket för vuxenutbildning förslår att Skaraborg påbörjar införandet av riksdagsbeslutet 

enligt betänkandet ”arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering 

av vissa utbildningar på gymnasial nivå (UbU25)” redan nu och inte väntar till 2025. Genom 

KomX har vi förutsättningar att utveckla vår samverkan och genomföra de förändringar som 

krävs för att skapa frisök till alla gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux med start under 

budgetåret 2023. 

 

Beslut 

Att ställa sig bakom att genomföra frisök för gymnasiala yrkesutbildningar på Komvux i 

Skaraborg med start 2023 

 

- Validering – ny lagstiftning 

Johan beskriver även några förändringar i bestämmelser avseende validering.  

Presentation och tjänsteutlåtande ligger på Teams.  

 

§ 97 Rapportering från arbetsgrupper: 

- Kunskapsnoden (Anneli) 

Styrgruppen för Kunskapsnoden tar omtag och har en ny besättning. Anneli är kvar som 

ordförande. 

Några utlysningar på ESF+ vore lämpliga för oss att söka. Ansökan ska skickas in 6 oktober. 

Ansökningar bör riktas mot området Motivation och framtidstro. Förbundet går vidare med 

förberedelser för ansökan. Upplägget blir att kommunerna erbjuds att delta utifrån 

förutsättningar och behov.  

- Regionövergripande nätverk fullföljda studier 

Den 15 juni var de tre andra delregionernas kunskapsnoder på besök i Skaraborg. Vi beskrev 

för varandra hur varje delregion avser att ta oss an uppdraget utifrån Kraftsamling Fullföljda 

studier.   

 

§ 98 Övrigt kring kompetensförsörjning  

 - Rapport Kompetensforum 

Johan Rahmberg ramade in utmaning med kompetensförsörjningen och det särskilt 

aktuella läget efter etablering med batterifabrik i Mariestad.  

-Kristofer Svensson besöker skolcheferna   

Förbundsdirektören beskrev en påbörjad resa för Skaraborg där kompetensförsörjningen 

kommer att vara central för att de mål som direktionen satt för Skaraborgs framtid ska 

förverkligas – 300 000 invånare och en arbetsmarknadsregion. Det betyder i jämförelse att 
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vi ska bli ”ett Falköping till”. Fler behöver flytta hit. Vi behöver se oss som en del i ett större 

sammanhang. Alla kommuner är under utveckling och varje kommun har sina 

fokusområden när det gäller etableringar/kompetensbehov. Dock kommer hela Skaraborg 

att påverkas av det faktum att det 2030 kommer att finnas en storskalig serieproduktion av 

battericeller. I Skellefteå har vuxenutbildningen ökat sin verksamhet med 700%.  

Vi behöver sannolikt ha dialog med flera lärosäten. Flera möjligheter för flera kommuner att 

få en enkel och nära tillgång till lärarutbildning mot förskollärare, grundlärare, grundlärare 

med inriktning mot fritidshem m.m. 

Presentation på Teams.  

 

§ 99 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag - dimensionering  

Rapportering från kommunchefsmöte. 

Katarina berättar att hon och Ove besökte kommuncheferna i juni och fick möjlighet att 

beskriva det skarpa behovet av ökad samverkan kring dimensionering av gymnasiala 

utbildningar. Timingen var bra då de träffade kommuncheferna en dag efter att beslutet 

kring propositionen om planering och dimensionering fattats. Kommuncheferna förstår 

allvaret och dragningen föll väl ut, de vill ha fortsättning. Kommuncheferna väver ihop detta 

med direktionen.  

Styrgruppen kring dimensionering och obehöriga elever drar igång igen med full kraft. Det 

är tydligt att vi inte kan göra som vi alltid gjort. Detta gäller både köpande och säljande 

kommuner.  

 

Förbundet har tidigare informerat om det nya politiska nätverket bestående av 

nämndsordföranden. Nätverket är inte beslutande och är ett mellansteg till direktionen.  

Att införa nätverken (barn- och ut bildningsnämnder, socialnämnder och kulturnämnder) 

beslutades den 3 juni: 

Skaraborgs Kommunalförbund Protokollsutdrag 13 (22) 
Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 

Politiska ordförandenätverk 
För att skapa en förstärkt samverkans- och förankringsstruktur återupprättas politiska 
ordförande-nätverk. Nätverken träffas två gånger per termin och administreras av Skaraborgs 
Kommunalförbund. Ordförandeskap i nätverken följer förbundets presidium. 
Ordförandenätverk skapas inom följande ansvarsområden: 
a. Utbildningsnämnd eller motsvarande 
b. Socialnämnd/Omsorgsnämnd eller motsvarande 
c. Kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande. 
För att säkra en politisk koppling mellan direktionen och ordförandenätverken fördelas särskilt 
ansvar för nätverken till ledamöter i direktionen. Deltagande innebär bland annat att delta vid 
nätverksträffar. 
Ordföranden i Skaraborgs Kommunalförbund: 
Inget ansvar för specifikt ordförandenätverk. I uppdraget som ordförande ingår att företräda 
kommunalförbundet i länsgemensamma fora och ordförandedialog mellan övriga 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen m.fl. Enligt förbundsordningen tillfaller 
uppdraget som ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund på ordförande i kommunstyrelsen 
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för Skövde kommun. 
Förste vice ordförande + 1 ledamot ur direktion 
Förste vice ordförande ska ta särskilt ansvar för ordförandenätverket för Utbildningsnämnd 
eller motsvarande. Enligt förbundsordningen ska uppdraget representeras av Lidköpings 
kommun. Den ledamot som jämte 1:e vice ordförande ska ansvara för nätverket ska 
representera en ”köpande kommun till gymnasieskolan”. 
Andre vice ordförande + l ledamot ur direktionen 
Förbundets andre vice ordförande ska ta särskilt ansvar för ordförandenätverket för 
Socialnämnd/Omsorgsnämnd eller motsvarande. Denna person ska även ha ett särskilt ansvar 
som Skaraborgs Kommunalförbunds huvudsakliga politiska företrädare inom samverkansfrågor 
som i huvudsak berör hälso- och sjukvårdens område och hanteras inom ramen för Politiskt 
samrådsorgan (SRO), Politiska samverkan Skaraborg (PSS) med flera. Ytterligare en ledamot ur 
direktionen utses. 
Tredje vice ordförande + 1 ledamot ur direktionen 
Ansvar för kontakten med nätverket för ordföranden inom kultur- och fritidsnämnd eller 
motsvarande tilldelas tredje vice ordförande samt ytterligare en ledamot ur direktionen. 
Årshjul 
I syfte att utveckla direktionens arbete över året upprättas ett tematiskt årshjul. Genom detta 
skapas möjlighet för direktionen att löpande under verksamhetsåret fördjupa sig i förbundets 
verksamhet och föra strategiska samtal om inriktning och målsättning. Detta sker vid ordinarie 
sammanträden och dessa kommer i större utsträckning bli mer av heldagsmöten. Beslut om 
årshjulets innehåll sker årsvis och normalt i samband med beslut om budget och 

verksamhetsplan. 

 

§ 100 Tema Förändringsledarskap  

Studieresa 27-28 oktober 2022 – går till GR som tidigare meddelats. Boende på Clarion 

Post. 

Politikerutbildning 9 februari – föreläsare bokade (Lars Svedberg och Marie Runelid), plats 

Falköpings Pingstkyrka. 

Skolledarkonferens 8 mars 2023 – programmet i det närmaste klart. Återkommer när de 

sista bitarna faller på plats.  

 

§ 101 Basgrupper 

Basgrupper pratade idag om aktuella dilemman i verksamheterna.  

  

§ 102 Aktuella propositioner, statsbidrag och regeländringar som    

påverkar verksamheterna  

Anna Hallén, controller Skövde Kommun och Karin Grunselius, jurist Skövde Kommun 

berättar om aktuella propositioner, statsbidrag och regeländringar som påverkar 

verksamheterna.  

De går igenom 13 propositioner. Enbart två propositioner gick inte igenom, 11 propositioner 

antogs.  

Både ppt och ett mera gediget stödunderlag läggs i Teams. Karin har skickat över ny juridisk 

vägledning från Skolverket gällande skolpersonalens befogenheter att ingripa fysiskt: Se 

länk:  Skolpersonalens befogenhet att ingripa fysiskt – juridisk vägledning - Skolverket 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/skolpersonalens-befogenhet-att-ingripa-fysiskt---juridisk-vagledning?id=10225
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Stödmaterialet är av särskilt intresse i anledning av den nya lagstiftningen gällande trygghet 

och studiero som trädde ikraft 1 augusti i år.  

 

§ 103 Övriga frågor 

Ungdomsambassadör Teknikcollege: 

Under fyra månader kommer Teknikcollege Skaraborg att förstärkas med en 

ungdomsambassadör, som särskilt kommer att fokusera på mötet med blivande 

gymnasieelever. Detta är extra viktigt med tanke på etableringen i Mariestad där det 

kommer att behövas yrkesmänniskor mot industriarbete och väsentligt fler ingenjörer.  

Ungdomsambassadören heter Oscar Adolfsson och har just tagit studenten på 

Ållebergsgymnasiet, TE produktionsteknisk inriktning. 

 

Konferenser kring Fullföljda studier: 

26 september Konferens Kraftsamling Fullföljda studier 

Konferens för kraftsamling fullföljda studier den 26 september 2022 - Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se) 

22 november Konferens Trygghet och studiero 

Anmälan inte öppen än. Målgrupp rektorer och skolchefer. Innehållet är goda exempel från 

Skaraborgs kommuner. 

   

§ 104 Avslutning   

Ordförande avslutar mötet. 

 

Nästa möte: 16 september 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/fullfoljda-studier/konferensfullfoljdastudier/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/kraftsamlingar/fullfoljda-studier/konferensfullfoljdastudier/

