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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 21 maj 2021, via Teams.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Eva Dahl, Grästorp 

   André Essebro, Vara 

   Leif Lagergren, Götene 

    Hans Persson, Skara 

   Ove Brodin, Lidköping 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Marita Friborg, Töreboda 

  Sandra Lidberg, Falköping 

  Tina Hededal, Essunga 

  Johan Rahmberg, Skövde 

  Eva Gustavsson, Tibro 

  Awaz  Karim, Gullspång 

  Mari-Louise Brage, Hjo 

 

Ej närvarande  -  

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Anders Liedholm, vuxrektor Skövde kommun 

Johan Lindell, vuxrektor Skövde kommun 

 

                                             

Utses att justera  Mari-Louise Brage, Hjo kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 55 - 63 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  

   Mari-Louise Brage 

 

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

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 56 Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Mari-Louise Brage. 

 
§ 57 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 58 Information om Ung Företagsamhet, höjning av bidrag 

Kommunchefsgruppen har enats om att höja bidraget till UF Skaraborg från 1 kr per 

invånare till 3 kronor per invånare. Information om detta har getts till kommunalförbundets 

presidium. 

Avtalsskrivning pågår och avtalet kommer att gälla från 1 augusti. Avtalet blir treårigt. 

Skolcheferna förväntas inte agera, relevanta nätverk kan däremot behöva informationen.  

 

§ 59 Rapportering från arbetsgrupper: 

Fullföljda studier 2.0 (Anneli) 

Rapport från styrgruppsmöte. Allt går enligt plan. Intervjuer med 14 kommuner. Man ser 

många gemensamma utmaningar i kommunerna. Debattartikel framtagen som ska skickas 

ut till tidningarna i Skaraborg. 

Branschråd Pedagogik (Anneli) 

Möte i förra veckan. Två studenter deltog, en studerande på 4-6 och en förskollärarstudent. 

Vikten av bra VFU var tydlig. Både handledarens roll, kultur, stämning m.m. pratade de 

mycket om. Behov av innehåll i utbildningen som rör bland annat kränkningar 

efterfrågades, men kommer knappt in alls. Anita Källström från lärarutbildningen 

informerade om glädjande söksiffror till utbildningen för redan verksamma förskollärare. 

Hela 103 sökande i första hand till Borås olika campus. Det finns 48 platser.  

Praktiknära forskning (Eva och Karina)  

Ingen rapportering. 

 Vårdsamverkan (Leif) 

Leif lyfte det som sades på mötet med VästKom. Reflektionen var att vi inte är synkade i 

våra led. Någon kommunchef uttrycker sig mycket positivt, men nere i verksamheten ser 

inte bilden likadan ut. Framtidens Vårdinformationsmiljö är försenad. VästKoms bild av att 

skola och socialtjänst inte kan samarbeta stämmer inte med skolchefernas bild. 

 Leif rapporterade även från Vårdsamverkan Barn och Unga. 
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 Det är mycket långa köer till BUP. Skas har längst köer i hela VG. Det kommer in många 

egenremisser. Egenremisser från oseriösa aktörer kommer inte att tas emot framöver. 

Primärvården är första ledet, och man ska alltid gå den vägen.  

Arbetsgruppen om samsjuklighet har fått representant genom Stina Lindell, elevhälsochef i 

Mariestad.  

Emmelie Alvarsson har varit ut i de flesta kommuner nu i uppstart med Partssamverkan.  

Aktuell rapportering från nätverken 

Nätverket Vux rapporterade och delgav uppföljning av uppdragsbeskrivningen. Johan 

Lindell och Anders Liedholm från Skövde kommun föredrog. 

Läracentra – Nätverket vux har bestämt sig för att starta upp i två noder. Därefter tas nästa 

steg mot ett ”läracentra Skaraborg”. Verksamheterna har gjort stora kunskapsförflyttningar 

kring att undervisa på distans och skaffat utrusning med hjälp av statliga medel. När nya 

pengar ska sökas kan de påvisa att de växlar upp. Ansökan kopplas senare till KomX och 

görs gemensamt.  

KomX – Rullade igång 1 jan 2021. Ledningsgruppen är formerad. Behov av kommunikatör 

har uppmärksammats och detta satsas på inom de administrativa tjänster som finns. KomX 

har gjort verksamhetsplan och för 2021 är kommunikation och ansökan-antagning 

prioriterat. Däremot avvaktar man med gemensamt verksamhetssystem och utbudskarta. 

Presentation på Teams.  

§ 60 Tema Förändringsledarskap  

Studieresan 28-29 oktober  

Arbetsgruppen har bestämt sig för att förlägga höstens studieresa till Bohusgården i 

Uddevalla. Inspel på föreläsare/innehåll tas gärna emot. 

 

§ 61 Större rapportering och dragning från: 

1. Styrgrupperna utifrån politiskt uppdrag - dimensionering  

Hillevi gick igenom framtaget underlag. Presentation finns på teams och har skickats ut via 

mail. Därefter var det gruppvisa diskussioner i ”breakout rooms”. Tillbaka i det stora 

forumet sammanfattades reflektionerna.   

 

Marias grupp fastnade i siffrorna. Vi påminner om att uppdraget kom när prislistefrågan 

löstes. Mycket diskussion om framtida dimensionering utifrån elevutvecklingen. Mycket 

stort ansvar på politiken i Skövde. Ska vi erbjuda program som elever söker? Behöver vi 

reformera industriprogrammet med innovativa inriktningar inom nuvarande regelverk. Vi 

berörde inte så mycket gymnasieförbund då direktionen var avvisande till efter valet. 

Intressant med Skövde; hur ska de kunna stå emot sina egna invånare? Blir det en marknad 

för ytterligare friskoleetableringar i Skövde och hur kommer politiken reagera då? 

Spännande!! Hur styr man ungarna? Ska vi styra dem?  

Skövde tar ett stort ansvar och det ligger på dem. 10-15% obehöriga elever, de blir kvar i små 

kommuner. De stannar och bildar familj där. Försörjningsstödet ökar.  
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Hur får vi in IMY o IMV?? Yrkespaketen? Kan vi anpassa yrkespaketen – gruppen tror att 

det kan göras ganska enkelt. 

 

Hans grupp – är det politiskt framkomligt att ha ett förbund och nischa/göra noder? Jmfr 

vux. Komplettera bilden med gysär!  

 

2. Styrgrupperna utifrån politiskt uppdrag obehöriga elever 

Samma upplägg som punkt 1. Maria, Anneli och Frida föredrog. 

Tredelad målgrupp har identifierats av styrgruppen: 

Elever som saknar få betyg 

Elever som saknar flera betyg men vill fortsätta gå i skolan 

Elever som saknar flera betyg men INTE vill fortsätta gå i skolan 
Till varje elevgrupp finns flera olika åtgärder. 

 

Svar från grupperna: 

Bryta traditioner/kultur, orka bryta och hålla. Fler erbjudanden måste ges. Ett större 

smörgåsbord = mindre försörjningsstöd. En diskussion om hur närvaron försämras på IM ju 

längre de går där.  

SYV är nyckelpersoner. Vi måste ta ett tydligare gemensamt ansvar. Vi behöver alla dessa 

ungdomar. Ställ krav var inte så omhuldande. Har de åkt över Medelhavet så kan de åka från 

Tidaholm till Skövde. Det får kosta en peng för att få dem i arbete. Ökad samverkan mellan 

vux och gymnasiet.  

Leif: Ett dilemma för våra köpande kommuner. Utbildning Skaraborg har hittills 

misslyckats här. Bara friskolor återstår att köpa plats på. Begränsat. Ska vi göra noder? 

Måste i så fall hjälpas åt med kostnaderna. De som är ännu längre ifrån – hur ska vi hantera 

dessa? 

Marias grupp: 

För IMV och IMY har vi förhållandet säljande/köpande. Vi har ett erkännande från säljande 

att om de kan ta fram platser så går de till egna elever. Köpande har endast friskolorna att 

vända sig till. Antingen får det vara så eller också får vi helt enkelt komma överens om pris 

för IM och antal platser i en egen kommunal organisation. 

 

§ 62 Övriga frågor 

Karina – Västtrafik vill säga upp många av busslinjerna. Falköping använder vissa av 

linjerna frekvent. Men Västtrafik hävdar dålig lönsamhet. Ska vi agera ihop? Tidaholm har 

haft samtal med Västtrafik. Stora konsekvenser för kommunen. Kan vi ta fram uppgifter till 

nästa gång? Räcker det? Skolcheferna skriver en mailtråd i frågan.  

Marita - 2000 kr engångsbelopp för lärare. Personalcheferna har hanterat det. Samsyn 

mellan kommunerna och med SKR. Samtliga kommuner i Skaraborg gör på samma sätt.  

 

§ 63 Avslutning   
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Ordförande önskade alla en trevlig och avkopplande sommar! 

Nästa möte: 27 aug 

 


