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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 31 januari 2020, Stadshuset, Skövde. Lokal: KS-salen. 

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

 Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   Djeno Mahic, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Mari-Louise Brage, Hjo 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

   Eva Gustavsson, Tibro 

   Tina Hededal, Essunga 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Karina Bronell, Falköping 

  Johan Rahmberg, Skövde 

 

Ej närvarande Töreboda kommun. 

  

  

Övriga deltagande 

Frida Jolsgård, Skaraborgs kommunalförbund 

Lotta Engelbrektsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Inger Hannu, Skaraborgsenheten avd Social hållbarhet och folkhälsa 

Sara Holm, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

Utses att justera Harald Lundqvist, Karlsborg 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 1 - 16 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

 

Justerande  ______________________  

   Harald Lundqvist 

 

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

Ordföranden öppnar mötet. 

 

§ 2 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Harald Lundqvist. 

 
§ 3 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 4 Mobilt dialoglabb –  

Barn och ungas perspektiv på hållbar utveckling i Skaraborg  

Vad tycker barn och unga om att växa upp i Skaraborg? Temagrupp barn och unga, genom 

Inger Hannu och Lotta Engelbrektsson, ställer frågan till skolcheferna om att få genomföra 

dialogen med barn och unga i Skaraborg. Det görs i så fall genom stickprov i en klass per 

kommun. Syftet är för barn och unga att 
 Att delta i en skapandeprocess.  

 Att dela tankar och drömmar utifrån aktuella delregionala och lokala  

                     frågor. 

Pedagogerna får kompetensutveckling och medverkar i ett arbete som går att knyta an till 

läroplanen. 

Beslutsfattare i kommun och region får ta del av en lokal bild av barn och ungas perspektiv 

på hållbar utveckling. 

Kostnad tas av befintliga resurser inom temagruppen. För mer information se 

informationsunderlaget till dagens möte. Beslut fattas den 6 mars.  

 

§ 5 Upplevelsebaserad vägledning  

Hillevi gör en snabb återkoppling till dragningen som gjordes på decembermötet. En 

förstudie har gjorts för att undersöka förutsättningarna för att skapa en permanent 

interaktiv station för upplevelsebaserad vägledning. Förundersökningen har genomförts 

med referensgrupper från studie- och yrkesvägledarna i Skaraborg, lärare, rektor, KAA-

nätverket m. fl. Alla intervjuade i förstudien är positiva till satsningen men samma farhågor 

som skolcheferna i diskussionen identifierar framförs också av referensgrupperna: 

tillgängligheten och kostnad för bussresor och inträde.  

Det mest förmånliga erbjudandet om placering kommer från Balthazar Science Center och 

innefattar gratis lokal och personal och en kostnad på 75 kronor per elev för besöket. 

Beslut fattas den 6 mars. 
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§ 6 IMprove omfördelade resurser till Skaraborg 

Övergångar åk 9-IM och IM-IM 

Sara Holm presenterade möjligheter för Skaraborg att få ytterligare resurser för att testa och 

upparbeta bättre rutiner för övergångar från åk 9 till IM och IM-IM. Skolcheferna 

poängterade att de inte ville ha något nytt system, utan använda de som redan finns. En 

kartläggning behöver göras, där man också tittar på vad skollagen säger. Viktigt att det inte 

blir merarbete för lärarna. 

Skolcheferna ställer sig bakom att vi tackar ja till extra resurs och ser över nämnda 

övergångar och sedan tar ytterligare beslut om eventuell e-tjänst. Fördjupad information 

finns i presentationen som ligger på Teams. 

  

§ 7 Kompetensförsörjning (Johan R) 

Johan berättade om det omtag kring Kompetensforum som görs. Johan blir ny ordförande 

och Gustaf Olson blir vice ordförande. Roller och uppdrag kan tydliggöras och förslaget är 

att Kompetensforum i fortsättningen ska rapportera till kommuncheferna, då 

kompetensförsörjningsfrågan anses vara en tvärsektoriell fråga som inte tillhör ett nätverk 

mer än ett annat.  

En arbetsgrupp är utsedd sedan tidigare för att ta tankarna med ett ökat samarbete mellan 

gymnasieskolan och vuxenutbildningarna framåt. Denna grupp aktualiseras och startar 

arbetet.  

Arbetet med samverkan skola-arbetsliv och praktik i dess olika former fortgår. 

 

§ 8 Vuxenutbildning (Ove) 

Utökad Samhällsorientering 

På grund av lagförändring kommer Samhällsorientering för vissa nyanlända (SO) att 

förändras fr.o.m. 1 februari. SO kommer att utökas från 60 till 100 timmar. 

Av den anledningen måste det skrivas ett tillägg till nuvarande samverkansavtal (som gäller 

till 2020-12-31). I grundavtalet står att ”Vid förändringar av avtalet ska tillägget skrivas 

under av samtliga parter”. Av den anledningen skickas nu tillägget till samtliga kommuner. 

Ni ska INTE skriva ut tillägget och skriva under än, utan ni ska istället, så snart som möjligt, 

värdera om det ska tas upp i era politiska nämnder som ansvarar för Samhällsorientering. 

För er som kommer att ta upp detta i resp. nämnd vill Johan Strömberg ha en kopia på 

beslutet. 

Om någon kommun inte har för avsikt att ta upp detta politiskt vill Skövde också ha det 

bekräftat av er. 

  

Kostnadsmässigt innebär det ersättning via schablonersättning till respektive kommun och 

att intäkter hamnar på rätt ställe. Skaraborg är förberedda för en utökning av timmar utifrån 

tidigare genomfört projekt. Skövde samordnar samhällsorienteringen. 

 

Statsbidrag 2019 & 2020 kopplat till yrkesutbildningar 
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Skolchefsnätverket ger följande uppdrag:  

• Utreda formerna för en regional funktion gällande  

                               yrkesutbildningar  

   (Mål 1 - återrapportering skolchefer 3 april)  

• Starta/upphandla fler yrkesutbildningar 

• Att utöka antalet utbildningsplatser på befintliga yrkesutbildningar 

 

Den gemensamma finansieringen i Yrkesbyrån kommer sannolikt att bli 15 % år 2021 (25 % 

idag).  

 

En artikel från dagens DN, skriven av Anna Ekström, uppmärksammades och nedan kan ni 

läsa valda delar ur artikeln.  

 
”Komvux ändras för att stärka integration och kompetens” 

DN DEBATT 31/1. Komvux ska förändras så att utbildningen inte bara ska 
utgå ifrån individens behov, utan också från behoven på arbetsmarknaden. 
Den som har störst behov av utbildning ska nu prioriteras – inte den med 
minst utbildning. Vi vill också stimulera till utbildningar där språkstudier 
vävs in i yrkesutbildningen, skriver Anna Ekström (S). 
 
Staten tar nu ett större ekonomiskt ansvar för att gymnasiala yrkesutbildningar inom 
vuxenutbildningen ska finnas i hela landet. Kraven på kommunernas finansiering för 
yrkesvux sänks kraftigt.  

I dag tar vi ytterligare steg för att stärka yrkesutbildningarna inom komvux: 

1 Nytt mål om kompetensförsörjning. Den kommunala vuxenutbildningen ska 
utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet. Det 
blir nu ett nytt mål för komvux. Förändringen innebär konkret att komvux framöver inte 
bara ska utgå ifrån individens behov av utbildning, utan också från behoven på 
arbetsmarknaden. 

2 Den som har störst behov av utbildning ska prioriteras. För att möta vuxnas 
behov av omställning ändras prioriteringsregeln för komvux i skollagen, så att de med 
störst behov av utbildning prioriteras. I dag prioriteras den med minst utbildning. Detta 
kommer att göra det lättare för en person som redan har en gymnasieutbildning, men som 
löper risk för arbetslöshet eller ohälsa, att via komvux växla yrke eller bransch. 

Trygghet på dagens arbetsmarknad stavas utbildning. Det kommer också att underlätta 
för de alltför många som läser ett högskoleförberedande program på gymnasiet men som 
sedan inte går vidare till högre studier. 

3 Ökad statlig finansiering av gymnasial yrkesutbildning inom komvux 
(yrkesvux). Staten tar nu ett större ekonomiskt ansvar för att gymnasiala 
yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen ska finnas i hela landet. Kraven på 
kommunernas finansiering för yrkesvux sänks kraftigt. Enligt tidigare regler har 
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kommunerna finansierat en utbildningsplats för varje statligt finansierad plats de sökt 
resurser för. 

Nu blir villkoren betydligt generösare; av tio utbildningsplatser ska kommunen finansiera 
tre och staten sju. Syftet är att öka antalet platser inom yrkesvux och förbättra kompetens-
försörjningen. 

4 Stimulans för att läsa yrkesutbildning och svenska samtidigt. Regeringen vill 
stimulera till utbildningar där språkstudier vävs in i yrkesutbildningen. Språklärare och 
yrkeslärare ska ges förutsättningar att arbeta tillsammans för att snabba på nyanländas 
etablering på svensk arbetsmarknad. Den statliga ersättningen till yrkesutbildning som 
kombineras med sfi eller svenska som andraspråk förstärks med ytterligare 35 000 kronor 
per plats. 

Dagens beslut innehåller också andra viktiga förändringar av regelverket för 
den kommunala vuxenutbildningen. Betygsskalan förenklas inom sfi, grundläggande 
komvux och grundläggande komvux som särskild utbildning. Särskild utbildning för 
vuxna upphör som skolform och kommer i stället att ingå som en del av komvux. Samtidigt 
byter utbildningen namn till komvux som särskild utbildning. 

Kommunerna har även i fortsättningen ett ansvar för att dessa elever får en utbildning de 
har behov av och förutsättningar för. Komvuxarbete ersätter gymnasiearbetet. Ett 
komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet i en examen från den kommunala 
vuxenutbildningen. Så skapar vi mer flexibla regler för examen från komvux. Besluten 
bygger delvis på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. 

Mera information finns i presentationen som ligger på Teams. 

 

§ 9 Utbildning Skaraborg bakåt och framåt 

Den 28 januari var Hillevi och Anneli tillsammans med Susanne Sandgren på Beredningen 

för hållbar utveckling på VGR och föredrog Skaraborgs framgångsrika arbete med fullföljda 

studier. Direktionen får ungefär samma information på deras möte den 7 februari, dit även 

kommuncheferna är inbjudna. På direktionens möte kommer även Skaraborgs resultat från 

En skola för alla att presenteras. Dragningen på BHU fick stor uppmärksamhet och de 

slutsatser kring varför det funkar i Skaraborg (1. Politisk vilja, 2. Fungerande samverkan 

bland skolcheferna, 3. Nätverksstruktur, 4. Mod och ihärdighet) som vi pratade kring, fick 

stort gensvar. 

Presentationen som visades på BHU finns på Teams. Där finns även en bild som visar att 

Skaraborgs resultat är bäst i VGR. 

 

§ 10 Basgrupper:  

Vilka satsningar skulle vi vilja göra utifrån vår kommuns      

 förutsättningar och behov? Denna fråga diskuterades i basgrupperna idag och även vid 

mötet i december. Gruppernas återkoppling är att i planering och tankar inför nya 

satsningar hålla i det vi har startat och det vi ser goda resultat från. Fortsätt arbetet med 
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fullföljda studier och ”en skola för alla 2.0”. Områden där vi skulle kunna initiera satsningar 

är dessutom arbete kring hemmasittare i tidiga åldrar, fortsättning på Studio Ludum och  

nyanländas lärande samt digital studievägledning. 

Samarbete med socialtjänsten och andra viktiga aktörer kunde gynna ansökan till vissa 

finansiärer.  

Hillevi påbörjar arbete med att kolla upp utlysningar och ta kontakt med finansiärer.  

 

Uppdragsbeskrivningar nätverken  

- redovisning av förslag till uppdragsbeskrivningar till nätverken  

IM-nätverket hade tagit fram en uppdragsbeskrivning och Harald presenterade den. Ett 

tillägg gjordes utifrån IMprove – övergångar till IM. Nätverket ska vara en referensgrupp 

kring frågan om överlämningar i projektet IMprove. 

Till nästa möte är uppdragsbeskrivningar för nätverken särskola, SKIS och elevhälsan klara 

för beslut. Till mötet i april finns även nätverken för SYV, KAA och SIKT klara för beslut.  

 

Mötet beslutar 

Att anta uppdragsbeskrivningen till IM-nätverket 

 

 § 11 Nätverk ekonomer 

På förra mötet bestämdes att på dagens möte fatta beslut kring ett eventuellt nätverk för 

ekonomer i Skaraborg. 11 kommuner var positiva till att starta detta nätverk, Tibro sa nej, 

Gullspång och Hjo skulle ta hem frågan igen och Töreboda var ej närvarande.  En majoritet 

ställde sig bakom förslaget vilket gör att nätverket startas. Katarina och Leif ansvarar för 

nätverket. 

 

Mötet beslutar 

Att starta ett nätverk för ekonomer i Skaraborg 

 

§ 12 Inackorderingstillägg – nya belopp 

Uppdatering av nivåer för inackorderingstillägg, se informationsunderlaget. 

Information om inackorderingsbelopp läggs på utbildningskaraborg.se samt i mejl till 

ekonomerna i kommunerna. Beslutet nedan gäller från 1 januari 2020 och gäller kalenderår. 

 

Mötet beslutar  

Att hålla samma belopp i alla kommuner i Skaraborg så att inte eleverna upplever olikheter 

inom samverkansområdet. Beloppet justeras efter beslut som tas om prisbasbelopp som 

regeringen tar fram. 

Att beslut om att hålla samma nivåer inom Skaraborg skrivs in i ”Samverkansavtal för 

gymnasieutbildningar”. 

  

§ 13 Kort information från lärarutbildningen (Högskolan i Borås) 
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Punkten skjuts fram till 6 mars, då vi får besök av Regionutvecklingscentrum vid Högskolan 

i Borås. Presidiet har redan träffat representanten och anser att informationen var av 

intresse för hela gruppen.  

 

§ 14 Tema Förändringsledarskap 

Skol- och utbildningskonferensen – datum: 5-6 mars 2020 

Påminnelse om att skolcheferna är ansvariga för att bjuda in nämndpresidierna i sina 

kommuner.  

 

Skolledarkonferensen 25 mars 

Programmet är klart och ligger på Utbildningskaraborg.se tillsammans med anmälan. 

Påminnelse om att bjuda in fristående skolor och förskolor samt naturbruksutbildningarna i 

era kommuner. 

 

Studieresan 8-9 oktober  

Planering ej påbörjad. 

 

§ 15 Övriga frågor  

FVM – en snabb koll runt bordet visar att det inte finns intresse från någon kommun i 

Skaraborg av option 2 och 3. Däremot är alla positiva till option 1.  

 

Påminn SYV att alla elever ska söka via antagningskansliet. Även elever som ska till IM 

språk ska söka via Antagningskansliet. 

 

Frida startar Teams för samtliga nätverk.  

 

Frida påminner om att rapportera om det blir förändringar i kommunens redan fattade 

beslut kring asylsökandes rätt till gymnasieplats. De tidigare inkomna besluten har varit 

otydliga i många fall.  

 

Påminnelse om att se över avtal med Mediapoolen senast den 1 mars, avtalet löper annars 

ytterligare två år. Karina lyssnar av med SIKT-nätverket och lägger in svar på Teams.  

 

Hillevi skickar länk till basutbildning i Utväg Skaraborgs regi kring våld i nära relationer. 

 

Utbildning Skaraborgs rapport för 2019 är klar och delas ut under sittande möte. Om ni vill 

ha fler exemplar är det bara att höra av sig. Den kommer att delas ut på våra förestående 

konferenser bland annat. 

 

§ 16 Avslutning 

Mötet avslutas. 
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Nästa möte: 6 mars 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


