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Skolekonomnätverket 

Anteckningar möte 2022-12-16 kl. 9.00-12.00 

Plats: GR, konferensrum Trean 

  

Anteckningar 16 december 
 

 

Närvarande: 

Ann Blom, UC (ordförande) 

Malin Simm Öhrn, Ale  

Karin Pettersson, Göteborg (grundskola) 

Erica Karjalainen, Göteborg (grundskola) 

Gustav Sjöström, Kungsbacka 

Helena Odinge, Kungälv 

Sara Sjöberg, Lerum 

Sten-Inge Lilja, Mölndal 

Roland Persson, Stenungsund 

Lars-Einar Hästner, Tjörn  

Ingela Skallberg, Öckerö 

Emma Eriksson, GR (sekreterare) 

 

 

      Ej närvarande: 

Emma Brask Thor, Alingsås  

Jesper Johansson, Göteborg (förskola) 

Carl-Fredrik Fredriksson, Härryda 

Julia Tryggvadottir Tollesson, Kungsbacka 

Terese Ahlqvist, Partille 

Annelie Kärrman, Göteborg (grundskola) 

Vakant, Lilla Edet 
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Plats: GR, konferensrum Trean 

  

 Välkommen !     

 Sammanfattning Workshop 28 okt         

 

Genomgång av arbetet på Workshopen den 28 oktober. Theresa Björnström från 

GR var inbjuden och berättade om GRs organisation och uppdrag. Hon pratade 

också om Skolekonomnätverkets arbete och process kring IKE. Bildspel finns på 

den gemensamma teamsytan.  

Gruppen arbetade också med beräkningsmodellen för IKE samt mallen för 

inrapportering.  

                

 IKE                         

Diskussion kring IKE-frågor som gäller bl a tidpunkt för avstämning. 

 

 Datum för vårens Skolekonomträffar            

 

Vi tittade på tidpunkter för Skolekonomträffar inför nästa år. Följande datum 

bestämdes: 

 

Fredagen den 24 februari, mellan 09:00-12:00 

Fredagen den 28 april, mellan 09:00-12:00 

Onsdagen den 21 juni, mellan 13:00-16:00 (OBS, avvikande veckodag och tid) 

Fredagen den 22 september, mellan 09:00-12:00 

Fredagen den 27 oktober (Workshop), mellan 09:00-12:00 

Fredagen den 15 december, mellan 09:00-12:00 

 

Emma skickar kallelse via Teams och bokar lokaler för ändamålet. 

 

 Nätverksdag 21 april    

             

Nätverksdagen kommer äga rum den 21 april 2023. Ingela träder in i 

arbetsgruppen efter Roland. Gruppen diskuterar planering av dagen samt vilka 

lokalbehov som finns. Mycket tid för diskussion önskas, då det visade sig vara 

värdefullt från förra Nätverksdagen. Förslag på olika föreläsare för dagen lyfts 

fram. Arbetsmöte kommer hållas inom kort i gruppen, de återkommer med behov 

av lokaler samt innehåll för dagen. 
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 Statsbidrag   

                 

En allmän diskussion om statsbidrag förs. 

Vad är på gång, vad är det som förändras framåt? 

Statsbidragen förändras, en del statsbidrag går från riktade bidrag till att bli 

generella. Det råder en del osäkerhet kring statsbidragen och dess innehåll. Ute i 

verksamheten vill man kunna tänka långsiktigt och få bra förutsättningar när det 

gäller att planera sin verksamhet.  

 

Gruppen diskuterade bl a statsbidraget läxhjälp. Statsbidraget ska gå till kostnader 

för att ordna hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie 

undervisningstid. Målgruppen som bidraget vänder sig till har från 2023 begränsats 

till huvudmän för grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.  

 

Gruppen pratade också om bidraget Kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan, och 

vilka villkor som gäller för att kunna söka statsbidraget. Det finns två olika delar eller 

ramar för bidraget. (1, 2).  

 

Det kan vara bra att använda varandra i Skolekonomnätverket för att bolla dessa 

frågor mellan varandra. 

 

  

  Övriga frågor/punkter                

        

Malin och Gustav ersätter Roland och Julia i AU från årsskiftet.  

                    

                               
 
Antecknat av: 

Emma Eriksson, Sekreterare i Skolekonomnätverket 

 

 

 

 


