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NÄRVARANDE 

Ann Blom, UC (ordförande) 

Susanna Nevala, Ale  

Emma Brask Thor, Alingsås  

Martina Nydén, Göteborg (förskola) 

Karin Pettersson, Göteborg (grundskola) 

Sofia Wallén Claesson, Härryda 

Carl-Fredrik Fredriksson 

Julia Tryggvadottir Tollesson, Kungsbacka? 

Helena Odinge, Kungälv 

Sara Sjöberg, Lerum 

Sten-Inge Lilja, Mölndal 

Terese Ahlqvist, Partille 

Roland Persson Stenungsund 

Kerstin Chavez Andersson, Tjörn  

Ingela Andersson Skallberg, Öckerö 

Ellen Alverén, GR (sekreterare) 

 

EJ NÄRVARANDE 

Katrin Tranberg, Göteborg (grundskola) 

Vakant, Lilla Edet 

 

 

 

 

VÄLKOMNA            

Nätverkets ordförande hälsar alla välkomna.  

Presentationsrunda då vi har en ny nätverksdeltagare på mötet. 

  

FÖREGÅENDE MÖTESANTECKNINGAR  

Inga kommentarer. 

 

IKE 2023                            

Skolekonomnätverket räknar enligt grundprincipen om priserna varje år baserat på 

kommunernas bokslutsuppgifter som lämnas in till räkenskapssammandraget.  

Förra året gjordes ett undantag från grundprincipen och en indexering av IKE 2021 

tillämpades för att ta fram uppgifter till IKE 2022. Detta gjordes som ett resultat av 

pandemins effekter. Frågan om indexering eller omräkning aktualiserades inför 

arbetet med IKE 2023. Frågan hade möjlighet att diskuteras i kommunerna innan 
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vårt möte. En reflektionsrunda genomfördes där varje kommun hade möjlighet att 

uttrycka tankar och reflektioner, fördelar och nackdelar med att antingen att 

använda index även för IKE 2023 eller att genomföra en omräkning. 

 

Sammanfattningsvis var det ett samstämmigt nätverk där det förordades att 

använda index även för IKE 2023. Detta framför allt med grund i att pandemin 

fortsatt påverka våra kommuner även under 2021 och inneburit fortsatt effekt på 

ekonomin. 

 

Arbetsgruppen för IKE tar fram en konsekvensanalys av både indexering och 

omräkning och stämmer av nätverkets förslag med Gymnasieekonomnätverkets 

förslag gällande deras hantering av IKE. Förslaget samt analys kommer tas med till 

Utbildningschefsnätverket den 15/10. 

 

PLANERING AV WORKSHOP SAMT NÄTVERKSDAG 

Workshop 22/10 är inställd. 

 

Nätverksdag 1 april 2022 

Planeras av en av nätverket utsedd arbetsgrupp med tre nätverksdeltagare. 

Dagen är till för de som arbetar med ekonomi i våra GR-kommuner och kan tänkas 

ha behållning av dagen. 

 

 

FÖRSKOLEBIDRAG/ LOKALBIDRAGSGRUPPEN 

Arbetsgruppen för lokaler gjorde en kort uppdatering av nuvarande läge samt 

uppmanar alla nätverksdeltagare att gå in under teams-ytan och uppdatera den 

aktuella Excel-filen. En rapport kommer från arbetsgruppen på nästa nätverksträff. 

  

 

BUDGET 2022 

En reflektionsrunda gällande kommunernas budgetar för 2022 genomfördes. De 

flesta ser med tillförsikt in i 2022 gällande budgetramarna. Det finns tydliga 

skillnader i kommunernas budgetmodeller. Vissa likheter såsom fördyrande 

lokalkostnader, svårigheter att prognosticera befolkningsnivåerna samt i vissa fall 

vikande elevantal vilket får ekonomiska konsekvenser för t.ex. FSK blir också 

synliga under rundan. 
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ÖVRIGA FRÅGOR 

• Nya datum för vårens nätverksträffar fastslogs på mötet: 

Fredag 25/2 

Fredag 22/4 

Fredag 3/6 

 

• Fr.o.m. 26/11 2021 kommer nätverket att i huvudsak träffas på plats på 

GR, under förutsättning att utvecklingen av pandemin fortsätter åt 

positivt håll. Om någon nätverksdeltagare pga. exempelvis 

förkylningssymtom vill ansluta digitalt ett möte kommer detta också att 

gå bra framgent, men med ett förtydligande om att då delta som åhörare. 

 

• Förslag på punkter att ta upp under nätverksträffar mailas med fördel till 

undertecknad. 

 

 

KOMMANDE DATUM 

Nästa nätverksmöte: 26/11 – möte på plats på GR, mer info om lokal 

kommer i kallelsen. 

 

 

 

 

 

 

Antecknat av: 

 

Ellen Alverén 

Sekreterare i Skolekonomnätverket 

Göteborgsregionen 

 


