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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 22 april, Vänern och Vättern, Science Park Skövde.   

 

Beslutande Katarina Lindberg, Skövde 

  Anneli Alm, Tidaholm           

Maria Appelgren, Mariestad 

   Leif Lagergren, Götene 

   Harald Lundqvist, Karlsborg 

  Karina Bronell, Falköping 

  Leif Karlsson, Töreboda 

  Ann-Charlotte Lilja, Falköping 

  Jonny Palmkvist, Lidköping 

   André Essebro, Vara 

  Awaz Karim, Gullspång 

   Elin Liljebäck Nilsson, Skara 

   Eva Dahl, Grästorp 

    

Ej närvarande  Tibro kommun, Hjo kommun, Essunga kommun 

  

Övriga deltagande 

Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund 

Anders Liedholm, rektor, vuxenutbildningen Skövde 

Sara Barndik, rektor, vuxenutbildningen Skara 

Maria Jansson, stabschef Skövde Kommun 

Anna Hedén, controller Skövde Kommun 

 

Utses att justera Eva Dahl, Grästorp kommun 

 

Sekreterare  ______________________  Paragrafer 49 - 62 

   Hillevi Larsson 

Ordförande  ______________________    

   Katarina Lindberg 

Justerande  ______________________  
      Eva Dahl 

 

§ 49 Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet.  

 

§ 50 Val av justerare 

 

SKOL-  OCH  UTB ILD NI NGSCH EFER  
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Till att justera dagens protokoll väljs Eva Dahl. 

 
§ 51 Förra mötets protokoll 

 

Mötet beslutar att: 

Lägga förra mötets protokoll till handlingarna. 

 

§ 52 Tema Kompetensförsörjning  

 Vuxenutbildning - Lärcentra 

Uppdraget kring Lärcenter Skaraborg är stort och komplext både definitionsmässigt, 

organisatoriskt och därmed också juridiskt. De flesta av Skaraborgs kommuner har i någon 

form möjlighet att använda Lärcentras erbjudanden där statsbidrag söks årligen. Campus 

Västra Skaraborg inte är med i Lärcenter, det vill säga Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping 

och Vara. Övriga tio kommuner ingår i någon samverkan kring Lärcenter. 

Vuxnätverket har lämnat förslag till beslut till skolchefsgruppen och skolcheferna fattar 

beslut i enlighet med förslaget. 

 

Beslut 

Att låta de lärcentra-grupperingar som nu är uppstartade/etablerade få fortsätta utveckla 

sitt samarbete. Införandet av Lärcenter Skaraborg avslås i nuläget.  

 

§ 53 Samverkansavtal för Skaraborgs grundskolor, förskoleklasser, förskolor, 

pedagogisk omsorg och fritidshem 

Besluten i denna fråga tas i skolchefsgruppen. Avtalet har tidigare hanterats så 

och avtalet övergår nu till att vara en rutin.  

Det nya förslaget är att debitera enligt skollagen och om skollagen gäller så behövs inget 

samverkansavtal. Man ska utgå från samma grunder som hemkommunen använder när den 

fördelar resurser till den egna skolan. Ex. Skövde har en elev i Mariestad; Skövdes prislista. 

Undantag kan ges vid särskilda skäl. 

 

Arbetsgruppen har sett ett behov av en gemensam rutin för kommuner i Utbildning 

Skaraborg gällande hantering av barn/elever med skyddade personuppgifter, tidigare §12 i 

samverkansavtalet. En rutin som förtydligar hur vi gör gällande hanteringen. 

• Vi tar muntlig kontakt 

• Mottagande kommun ansvarar för att kontakt tas 

• Personuppgifter ska inte mejlas 

• För varje kommun är det viktigt att säkerställa att man skiljer på skyddad 

folkbokföring och sekretessmarkering 

• I de fall där barn/elever skrivs in hos huvudmannen med sekretessmarkering och har 

en annan folkbokföringsort tas en muntlig kontakt mellan kommunerna gällande 

fakturering 
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Under skolchefsmötet framkom ett förslag på en blankett för det interkommunala 

samarbetet i denna fråga. Förslaget tas vidare till ekonominätverket. Arbetsgruppen får ett 

nytt uppdrag att ta fram en blankett. Blankett med kommunalförbundets logga tas fram. När  

blanketten är klar ersätter den samtliga lokala blanketter.   

 

Övrig ekonomifråga: Vi anslår inte prislistan för gymnasiet förrän i nov/dec på Utbildning 

Skaraborgs hemsida. Ekonominätverket får prislistan redan i mars/april.  

 

Beslut 

Att rutinen skyddad identitet fastslås och träder i kraft den 1 juli 2023  

Att kommunen fakturerar ut vid lämpliga tillfällen utifrån varje kommuns rutiner, men att 

avläsningen görs den 15 i varje månad.  

Att kommunen inte får fakturera i förskott. 

 

§ 54 Övrigt kring kompetensförsörjning 

Rapport Kompetensforum 

Kompetensforum kommer att skriva avsiktsförklaringar med varje deltagande part, för att 

trycka på det åtagande som följer med deltagande i Kompetensforum. 

 

Ansökan för Kompetensnavet går inom kort till Regionutvecklingsnämnden för beslut. 

Skolchefernas representant i styrgrupp för Navet kommer att vara Ann-Charlotte Lilja.  

  

§ 55 Styrgrupp utifrån politiskt uppdrag – dimensionering 

Maria och Hillevi visade den presentation som är under framtagande till 

Gymnasiekonferensen i SKR´s regi den 4 maj.  

                            

§ 56 Rapportering från arbetsgrupper 

Fullföljda studier 2.0  

Anneli rapporterar om det nyss avslutade så kallade ”bryggprojektet”, Fullföljda studier 2.0. 

Slutrapporten är snart klar och arbetet övergår i det som heter Kunskapsnoden.  

 

Regionövergripande nätverk fullföljda studier 

Alla fyra delregioner har en kunskapsnod och GR har varit och besökt Skaraborgs 

kommunalförbund för att utbyta erfarenheter, vilket fortsätter med att Hillevi och Susanne 

åker till Göteborg för ett motsvarande besök i maj.  I juni är Skaraborg värd för en träff med 

alla fyra kunskapsnoderna.  

 

§ 57 Måldokument Utbildning Skaraborg, presentation nytt utkast    

Måldokumentet kommer att övergå till att bli en samverkansstrategi för Utbildning 

Skaraborg. Ett nytt utkast finns och skolchefernas arbetade med detta utkast gruppvis och 

skickade därefter in synpunkter som ska behandlas av presidiet.  
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§ 58 Praktiknära forskning 

Eva och Karina uppmanar alla att söka ULF-medel.  

Aktuell rapportering från nätverken 
Leif rapporterar från Vårdsamverkan som har haft flera möten angående Färdplan för god 
och nära vård. Det diskuteras vilka strategier som ska arbetas fram i de olika 
samverkansformerna. En väg in har startat, det är dock problem med remisserna.  

 

§ 59 Tema Förändringsledarskap 

Skolledarkonferensen – reflektion 

Skolcheferna är överens om att Skolledarkonferensen var mycket lyckad och medarbetarna 

har varit positiva i sina reflektioner. Till nästa år finns två datum föreslagna som fattas 

beslut kring vid nästa möte; 15/3 eller 22/3 2023. Ett snabbt Save the date behöver skickas 

ut. 

Studieresan i höst får förändrade datum till 27–28 oktober 2022.  

 

§ 60 Utbildning för nämndspolitiker 2023 

Den 9 feb 2023 genomförs en utbildning för nämndspolitiker. Utbildningen är tänkt för 

både ordinarie ledamöter och ersättare. Skolcheferna upplever ett utbildningsbehov och 

detta kan samordnas för samtliga nämnder i den nya mandatperioden. Föreläsare kan då 

anlitas för en mera kostnadseffektiv heldag för politiker, verksamhetschefer och skolchefer. 

En viktig del är att ge utrymme för dialog. Presidiet förbereder utbildningen med föreläsare, 

lokal och övrigt. 

På Teams finns en tråd för att fylla i antal nämndspolitiker. Redovisning på nästa möte för 

att se över hur stor lokal som behövs. 

 

§ 61 Övriga frågor 

1. ILT (inläsningstjänst) använder Amazon Web Service som molnleverantör. AWS ägs 
av ett amerikanskt bolag. ILT har skickat en uppdaterad lista med analys kring 
nyttjandet av AWS som molnleverantör.  
Hur ställer sig andra kommuner till det faktum att ILT (Inläsningstjänst) har 
Amazon Web Service som underbiträde? Med tanke på risk för överföring av 
personuppgifter till tredje land. Accepterar man ILTs analys eller vidtar man 
åtgärder? 
Skolcheferna tar med frågan till kommunerna för att se om vi kan ha en gemensam 
tanke kring detta. Säkerhetsaspekten är tveksam. Frågan tas upp igen på nästa möte. 

 

2. Rätten till gymnasieplats för sent anlända elever. Anledningen att 
Antagningskansliet ligger på och vill att alla kommuner berättar hur de ställer sig 
idag, är att de beslut som fattades 2019 inte följdes sedan. Det ställer till det för 
Antagningskansliet. Hillevi lägger ut underlag i Teams och där får respektive 
skolchef svara hur kommunen ställer sig i år.  
Leif önskar ett gemensamt beslut, där det blir likvärdigt för såväl köpande som 
säljande kommuner. Hillevi och Katarina provtrycker mot presidiet om rätten till 
gymnasieplats till nationellt program efter 18 år på måndag 25 april. 
 

3. Mentorskap för nya skolchefer. Erbjudande om mentorskap kommer att ges. 
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Hillevi kommer att ta emot mail från skolchefer som vill anta erbjudandet. Presidiet 
matchar sedan ny skolchef med mentor. 
 

4. Karina föreslår digitaliseringsföreläsning med Mikael Svensson som är 
programansvarig för skolans digitalisering på SKR. SIKT-nätverket har lyssnat på 
honom och rekommenderar varmt. Mikael erbjuder sitt stöd till kommunerna. 
Skolcheferna önskar att han kommer i höst och föreläser en eftermiddag efter 
ordinarie skolchefsmöte. Målgruppen är skolchefer, SIKT-nätverket, sakkunniga i 
kommunerna och verksamhetschefer. Förslag är efter novembermötet, den 18/11.  
 
Karina meddelar också att det inte kommer att bli några höjda kostnader från 
Mediapoolen samt att de verkar för att få in NE i paketet.  
 

5. Skolcheferna beslutar att fortsätta att uppmärksamma de studenter som tar examen 
från lärarutbildningen. Den 3 juni är examen i år och examen kommer att 
genomföras på plats.   
 

6. Leif berättar att Götene blivit årets UF-kommun. De kommer att delta 23-24 maj på 
SM i Göteborg. Inför Götenes deltagande (Samverkan skola-arbetsliv) på 
skolchefernas nästa möte den 13/5 vill Leif skyndsamt ha svar på vilken tid som de 
medverkande ska vara på plats.  

 
7. Samverkansavtalet för Naturbruksutbildningarna har gått i stå, berättar Leif. Några 

kommuner i Fyrbodal vill inte skriva på. 

   

§ 62 Avslutning 

Ordförande avslutar mötet. 

  

Efter skolchefsmötet fortsatte dagen på Scandic Billingen med Huvudmannadag för 

Introduktionsprogrammens ledning och styrning utifrån projektet IMprove.  

Det blev en intressant eftermiddag där SKR och Skolverket föredrog 

Introduktionsprogrammens ledning och styrning och där Skaraborgs kommuner kunde 

berätta om anmärkningsvärt gott arbete och lyckat utvecklingsarbete. Lidköping, Skövde 

och Mariestad redogjorde för sina erfarenheter i projektet IMprove. Skaraborg fick beröm av 

SKR och Skolverket, där projektledningen från kommunalförbundet framhölls. 

 

Nästan alla av Skaraborgs kommuner var representerade på huvudmannadagen och elva 

skolchefer deltog. 
 

 

Nästa möte: 13 maj 

 

 

 


