
PROTOKOLL 

Tid och plats Torsdag den 8 oktober, 2020, via Teams.  

 

Beslutande Gunilla Kindberg, Lidköping 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   tf André Essebro, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

   Eva Gustavsson, Tibro 

   Tina Hededal, Essunga 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Sandra Lidberg, Falköping 

  Awaz Karim, Gullspång 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Katarina Lindberg, Skövde 

 

Ej närvarande Grästorp 

  

Medverkande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Frida Jolsgård, Skaraborgs Kommunalförbund 

Maria Westh, bitr barn- och elevhälsochef, Lidköping 

 

Utses att justera  André Essebro, Vara kommun 

 

Sekreterare  _______________________  Paragrafer 116 - 129 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  _______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  _______________________  

   André Essebro 
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Post Box 54, 54122 Skövde • Besök Kaplansgatan 16 a •  

E-post utbildning@skaraborg.se • Webb www.utbildningskaraborg.se 

 

§ 116 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 117 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs André Essebro. 

 
§ 118 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 119 Organisering och arbetssätt i skolchefsgruppen 
Stadgar 

Stadgarna för Skaraborgs skol- och utbildningschefer har reviderats. De har under lång tid 

varit inaktuella och har nu uppdaterats i ett utkast. Vi avvaktar information om 

kommunchefernas struktur. 

 

Ansvarsfördelning i skolchefernas uppdrag 

Ytterligare skolchef i ledningsgrupp KomX – Ove Brodin tar sig an KomX tillsammans med 
Sandra Lidberg.  
Mediapoolen - Sedan tidigare är det Karina Bronell och Maria Appelgren som sköter 
denna fråga, tillsammans med SIKT-nätverket. 
Dimensioneringsgrupp - Uppdraget från direktionen kring frågan om dimensionering av 
gymnasiet resulterade i en styrgrupp där Ove Brodin är sammanhållande. Övriga deltagande 
är Leif Lagergren, Maria Appelgren, Sandra Lidberg, Eva Gustavsson, Johan Rahmberg och 
Hillevi Larsson. Deltagande skolchefer är ansvariga för relevant nätverk avseende 
uppdraget. Adjungerade deltagare representant för fristående gymnasieskolor. 
Styrgrupp (o)behöriga elever - Denna styrgrupp hålls samman av Anneli Alm. Övriga 
skolchefer som ingår är Marita Friborg, Harald Lundqvist, Maria Appelgren, Hans Persson 
samt Frida Jolsgård. Deltagande skolchefer är ansvariga för relevant nätverk avseende 
uppdraget. 
Ytterligare översyn av skolchefernas ansvarsuppdrag görs vid nästa presidiemöte.  
 
Checklista nätverken 
Vid läsårets start behöver en genomgång/checklista för nätverken gås igenom. Frågor som 
behöver svar är; deltagare i nätverken, mötestider inför kommande läsår, 
uppdragsbeskrivningens översyn och uppföljning m. m. Svaret på dessa frågor gavs under 
mötet eller har mailats in till Hillevi efter mötet. De som inte gjort det ena eller andra 
ombeds skicka in detta snarast.  
 
Uppdragsbeskrivningar nätverk – vilka kvar? 
De nätverk där uppdragsbeskrivningen ännu inte är beslutad är Grundskolan, Ekonomi,  
Förskolan och SKIS. Uppdragsbeskrivningen för KAA-nätverket är klar och beslutades. 
 
Beslut 
Att anta uppdragsbeskrivning för KAA-nätverket 
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Mötestider 
Mötestider för skolcheferna 2021 är: 

22 januari 
12 februari 
11-12 mars 
23 april 
21 maj 
 
27 augusti 
24 september 
28-29 oktober 
3 december 
 
Tema Förändringsledarskap 
Förändringsledarskap som tema beslutades får kvarstå även 2021.  
Fastställda datum för konferenser och studieresa 2021 är som nedan. 
Skol- och utbildningskonferensen 11-12 mars 2020                
Skolledarkonferensen 24 mars 
Studieresan 28-29 oktober 
 
Basgrupper 
Organisering och arbetssätt i skolchefsgrupp diskuterades i basgrupperna. 

§ 120 Arbetsgrupp kopplad till skolchefer och socialchefer 
En arbetsgrupp har startat på kommunalförbundet mellan tjänstepersoner som jobbar med 

socialchefer och skolchefer. Gruppen har tagit fram förslag på syfte och mål samt innehåll.  

Samverkan socialtjänst – förskola, skola, utbildning 

Uppdrag från Skaraborgs skol- och utbildningschefer och socialchefer 

 

Mål: 

Att genom ökad kunskap och förståelse för uppdragen hitta gemensamma 

samverkansområden som gynnar Skaraborgs barn och unga. 

Syfte: 

Att ge förutsättningar för barn och unga i Skaraborgs kommuner att nå ökad 

måluppfyllelse genom att ge rätt insatser av rätt instans i rätt tid. 

Bakgrund: 

Samhället idag är mera komplext än tidigare och barn och ungas situation påverkas av 

fler aktörer. Vi ser också en ökad psykisk ohälsa där skola och socialtjänst möter samma 

barn och unga. 

En utmaning kan vara de olika lagrum som styr verksamheterna (SoL, Skollagen, HSL).  

Förväntningarna ser ofta olika ut, men intentionen är alltid barn och ungas bästa.  

Innehåll: 
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Gemensamma samverkansområden som gynnar Skaraborgs barn och unga skulle kunna 

vara 

- Att arbeta med generellt föräldraskapsstöd på befintliga arenor 

- Att arbeta gemensamt kring ANDT-S (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) 

- Att öka fokus på förebyggande arbete i grundskoleåldern 

- Att öka samverkan mellan verksamheterna specifikt kring unga som inte nått 
behörighet till nationellt program på gymnasiet 

- Att koppla ihop socialtjänst och skola med befintliga nätverk för arbete med SIP 
och nya riktlinjer 

- Att delge goda exempel från våra kommuner 

Tanken är att vid ett tillfälle ha ett gemensamt möte skolchefer/socialchefer (förslagsvis 1,5 

timma). Därefter skulle vi kunna ha en gemensam dag/halvdag för att utbyta goda exempel 

och erfarenheter.  

 

§ 121 Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser,   

förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem 

 - dragning av reviderat avtal 

 - beräkningsgrund för interkommunal ersättning  

Maria Westh, biträdande barn- och elevhälsochef, Lidköping, föredrog revideringen av 

avtalet. Reviderat avtal finns i utskicket till dagens möte.  

I efterföljande diskussion föreslår Leif att paragraf 3 tas bort. Han anser att vi borde 

använda skolpengen rakt av som vi gör till skolor utanför Skaraborg och till friskolor. 

Leif tycker heller inte att förslaget från ekonomerna fungerar utan har förslag på annan 

ekonomisk överenskommelse. Leif tar kontakt med Jens (ekonom i Falköping) som skickar 

ut siffrorna inför nästa möte.  

Avtalet bordläggs, beslut tas vid nästa möte. 

 

§ 122 Sista natten med gänget  

Skara Sommarland kan inte ensam stå som ansvarig för ett så stort arrangemang som 

innefattar såväl bussar till Skara Sommarland som försäljning av biljetter osv. 

Det är upp till varje kommun att ta beslut i frågan. Skolcheferna tar upp frågan igen under 

decembermötet för att stämma av hur man ställer sig 2021 och generellt framåt.  Katarina 

och Maria tar med frågan till skoljuristerna och återkopplar till skolcheferna. 

 

 § 123 Mediapoolen 

En arbetsgrupp med representanter från SIKT-nätverket och medarbetare på Mediapoolen 

har startats upp. De kommer att presentera vad Mediapoolen erbjuder idag. Arbetsgruppen 

kommer att skicka ut ett frågeformulär som skolcheferna stämmer av i kommunerna. Den 7 

december ska arbetsgruppen återkomma med svar.  Jan Malmgren ansvarar för 

diskussionen med direktionen.  
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§ 124 Kompetensforum  

Johan informerade om hur nätverket är representerat. Kompetensforum ska hädanefter ta 

fram en årlig behovsanalys och ett årshjul ska visa på de mät- och avstämningspunkter som 

ska ske under året. Kompetensförsörjningens utmaning kommer att bli ännu tydligare 

under/efter pandemin. Pandemins konsekvenser blir särskilt framträdande kring AME, vux 

och övriga arbetsmarknadsinstanser och dess aktörer. Kompetensforum har tagit ett nytt 

avstamp och ser med tillförsikt på uppdraget som formellt utgår från kommunchefsgruppen.  

 

§ 125 IMY-IMV  

Med anledning av det förstärkta uppdraget kring obehöriga elever som direktionen gav den 

11 september, ökar fokus på IMV och IMY. Antagningen till IMV och IMY för grupp har 

hanterats via antagningskansliet i år. Skolchefsgruppen informerades om nuläget i denna 

fråga. 

  

§ 126 Utvärdering samverkansavtal Naturbruk  

Hans berättar att det just nu sker uppföljning av naturbruksavtalet och att skolcheferna ska 

besvara ett antal frågor kring hur kommunerna upplever verksamheten. Frågeformuläret 

finns i inbjudan till dagens möte. Skickas senast 23 oktober till Hillevi. 

 

§ 127 Inför morgondagens skolpolitiska nätverk 

Den 9 oktober har det skolpolitiska nätverket en heldag för nämndspresidierna. Kl 10.00 får 

nämndspolitikerna en dragning om Fullföljda studier Skaraborg. Anneli Alm och Hillevi 

Larsson presenterar. Kl 11.00 presenterar Hillevi och Frida antagningen till gymnasiet 2020. 

Kl 13-14 får vi sedan en dragning av Lars Stjernkvist och därefter fortsätter det skolpolitiska 

nätverket själva. Inbjudan till samtliga har enbart gått via skolcheferna.  

 

§ 128 Övriga frågor  

Trygghet och studiero. Finns det fler kommuner i Skaraborg som har intresse av att ta del av 

satsningen Trygghet och studiero? Stort intresse utifrån (andra kommuner utanför 

Skaraborg samt lärosäten). Intresseanmälan till Hillevi senast 23 oktober. 

 

Påminnelse om ärendegången kring vuxavtalet och SO-avtalet. Båda ska tas i nämnderna. 

9 okt Beslut direktionen – klart. 

Efter 9 oktober ska sedan respektive avtal behandlas i respektive kommuns aktuella nämnd. 

20 dec är sista dag för att skicka i justerat nämndsprotokoll till Hillevi Larsson. 

Från januari ska avtalen skrivas under av respektive kommunrepresentant. 

 

§ 129 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

 

Nästa möte 6 november 


