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NÄRVARANDE 

Ann Blom, UC (ordförande) 

Martina Nydén, Göteborg (förskola) 

Karin Pettersson, Göteborg (grundskola) 

Katrin Tranberg, Göteborg (grundskola) 

Sofia Wallén Claesson, Härryda 

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 

Susanna Nevala, Ale  

Emma Brask Thor, Alingsås  

Vakant, Lilla Edet 

 

 

 

VÄLKOMNA            

Nätverkets ordförande hälsar alla välkomna.  

  

FÖREGÅENDE MÖTESANTECKNINGAR  

Inga kommentarer. 

 

RKA  - EFFEKTIVITETSMÅTT                            

Diskussion kring det tidigare diskuterade effektivitetsmåttet RKA. En fråga som 

dök upp var hur RKA-index förhåller sig till andra mått såsom mått från Kolada. En 

annan fråga var hur måttet är framtaget och hur det kan komma att påverka det 

index som en kommun får som sitt mått i RKA. Generell uppfattning om RKA var 

att måttet är komplext och kan behöva en fördjupad förklaring till vad det 

egentligen står för då många olika faktorer påverkar indexet. 

 

Andra synvinklar som dök upp i diskussionen är en önskan om ett förbättrat 

samarbete mellan ekonomi och HR för att bättre kunna stödja verksamheterna. 
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”SKOLMILJARDEN” – ÖVERKLAGAN O UTBETALAT TILL ISGR 

En genomgång kring var i processen hanteringen av ”skolmiljarden” är i de olika 

kommunerna. Kommunerna har kommit olika långt i hanteringen av beslut och 

utbetalande till skolor och friskolor samt ISGR.  

 

Övrig kommentar beträffande användandet av ”skolmiljarden” togs upp. Det gällde 

på vilket sätt pengarna är tänkta att användas. Här har Skolinspektionen gjort en 

utvärdering gällande skolsituationen under covid-19 . Skolinspektionen har under 

höst 2020 o även vår 2021 gjort intervjuer samt enkäter med bland annat elever. 

Rapporten kan konstatera att elever inte missat så mycket undervisningsmoment, 

vilket ibland getts intryck av, men däremot haft svårare med att få hjälp o stöd. 

Distansundervisning har framförallt påverkat elevernas mående negativt. 

Rapporten från Skolinspetionen finns både för grundskola och gymnasieskola.  

En kommentar om detta är att kommunerna på sikt kan behöva att vidta andra 

åtgärder än man tidigare tänkt sig. 

 

     Skolsituationen under covid-19 (skolinspektionen.se) 

 

  Även Bris och Skolverket har gjort rapporter gällande covid-19 och skolsituationen. 

 

    

IKE                                

Gällande IKE 2022 tog nätverket beslut om att föra fram förslaget med uppräkning 

2,079 % till beslut i Utbildningschefsnätverket. 

 

Det har konstaterats att frågan om IKE idag hanteras olika i gymnasienätverket och 

skolekonomnätverket. 

Ett arbete inför IKE 2022 gjordes för att få rapporterna att likna varandra där det 

var möjligt. 

 

UTVÄRDERING AV TEAMS-YTAN 

Då chatten i  Teams rensas kontinuerligt och försvinner konversationerna. 

Genom att lägga över konversationerna till OneNote-fliken när de är klara så man 

kan söka svaren där om man vill gå tillbaks och läsa vad som sagts. 

 

NÄTVERKSDAG         

• Beslutas att flyttas till våren 1 april 2022 

• Behåller oktober-datumet som workshop kl.9-12 internt för nätverket 

 

https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/information-till-skola-och-forskola-om-coronaviruset-covid/samlingssida/
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ENGELSKA SKOLAN 

Diskussion kring Engelska skolans intresse för nyetablering i vissa kommuner och 

hur ersättningen till en friskola bedöms, såsom exempelvis lokalbidrag. Dock finns 

en uppfattning om att diskussion gällande hela elevpengen i vissa fall uteblir och 

istället fokuserar diskussioner kring lokalbidragets storlek. Detta kan medföra en 

felaktig bild av ersättningsnivåer när man bland annat jämför kommuner emellan. 

 

I Kungsbacka har Engelska skolan etablerat sig under våren och startar verksamhet 

i augusti 2021. 

 

ENGÅNGSBELOPP LÄRARLÖNER 

Olika hanteringssätt gällande det engångsbelopp för lärare som ska betalas ut. I 

vissa kommuner finns särskilt avsatta medel medan andra får klara 

utbetalningarna inom de befintliga ramar som är satta i budget. Eventuell 

kompensation till fristående skolor räknas fram i efterhand. 

VISNING AV ELIN – IT-SYSTEM  

Jenny Sjöstrand (GR) presenterade samt visade bland annat användningsområden 

för ELIN-system. Efterföljande diskussion om nyttan och användandet för 

ekonomer av systemet där systemet ansågs kunna komma till stor användning och 

underlätta hanteringen gällande de interkommunala ersättningarna. 

Presentationen som visades finns som bilaga till dessa anteckningar. 

 

 

 

Nästa möte: 24/9 (via Teams) 

 

Antecknat av: 

 

Ellen Alverén 

Sekreterare i Skolekonomnätverket, Göteborgsregionen 


