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NÄRVARANDE 

Ann Blom, Lerum, ordförande 

Emma Brask Thor, Alingsås  

Jesper Johansson, Göteborg (förskola) 

Karin Pettersson, Göteborg (grundskola) 

Annelie Kärrman, Göteborg (grundskola) 

Erica Karjalainen, Göteborg (grundskola) 

Julia Tryggvadottir Tollesson, Kungsbacka 

Helena Odinge, Kungälv 

Sara Sjöberg, Lerum 

Sten-Inge Lilja, Mölndal 

Terese Ahlqvist, Partille 

Roland Persson, Stenungsund 

Lars-Einar Hästner, Tjörn  

Ingela Skallberg, Öckerö 

Emma Eriksson, GR (sekreterare) 

 
EJ NÄRVARANDE 

Susanna Nevala, Ale 

Carl-Fredrik Fredriksson, Härryda 

Vakant, Lilla Edet 
 

    

1. Väkommna 

 

Nätverkets ordförande hälsar alla välkomna. 

Det hölls också en presentationsrunda då det fanns nya deltagare i gruppen. 

 

2. Utvärderings av nätverksdag 1/4 

 

Samtliga tyckte att det var en mycket lyckad Nätverksdag, med bra balans mellan 

föreläsningar och workshop. Det var givande diskussioner och erfarenhetsutbyte på 

workshops och det fanns också ett stort värde att ses fysiskt.  

 

Ett förslag som kom upp kopplat till diskussionsgrupperna var att dela upp 

grupperna mellan förskola/grundskola till nästa gång. Ytterligare en ide var att 

man vid anmälanstillfället ska få möjlighet att ange hur länge man arbetat. Så att 

man kan mixa grupper med både nya kollegor och kollegor med längre erfarenhet. 
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Samtliga tyckte att Nätverksdagen skulle vara ett återkommande inslag, och att 

man arrangerar en sådan 1 gång/år. April månad är en bra tidpunkt för att 

genomgöra en Nätverksdag. Förslag på dag inför 2023 blev den 21 april. 

Utsedd grupp arbetar vidare med innehåll för Nätverksdag 2023. 

 

Medskick och förslag till ämnen/tema inför nästa års Nätverksdag: 

 

• Det finns mycket goda arbetssätt/erfarenheter från kommunerna. Ett 

förslag är att man har några korta föreläsningar av representanter från 

kommunerna.  

• Någon från friskola? 

• Någon från SKR? 

• Någon från Nyckeltalsinstitutet?  

 

Det diskuterades också hur man på bästa sätt kan stötta kollegor på hemmaplan, 

som ej är med i nätverket. Ett sätt är att lyfta in frågor från kollegor, in i 

nätverksträffarna. Eller ska man ha ytterligare en teams-yta? Ett sätt är att 

inventera behovet i de olika kommunerna och se hur man kan arbeta vidare med 

frågan. 

 

3. Höstens mötestider 

 

Tider avsatta för ordinarie skolekonomnätverk till hösten: 

 

• 23 september 

• 28 oktober - workshop 

• 16 december  

 

Kallelse skickas inom kort! 

 
 

4.  IKE 2023                          
 

IKE är en överenskommelse som reglerar priser mellan GR-kommuner. För år 

2023 räknas priserna upp med index. Nätverket är överens om att 

Kannebäckskolan och Balettskolan inte ska innefattas i IKE-avtalet. 

Skrivningen kan dock förytdligas och man kan lägga till att det finns skolor som 

inte innefattas i IKE-avtalet. 

 

Gruppen diskuterade också frågan kring särskilt stöd. 

Ska det finnas undantag från prislistan och var går I så fall gränsen för särskilt 

stöd? Hur långt sträcker sig avtalet, utan att man tilläggsfakturerar?  

Ett förslag är att man även här förtydligar texten i skrivelsen, så att det framgår att 

man ska ha en dialog kommunerna emellan. 
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Slutligt förslag till IKE läggs fram vid Utbildningschefsnätverkets möte den 17 juni. 

Den 20 maj finns det möjlighet för ordförande att stämma av med 

utbildningscheferna inför slutligt förslag. 

 

På mötet i oktober kommer vi ha en lite längre punkt med IKE och hur man 

räknade fram de senaste priserna. Då behöver vi också ta fram en ny 

sammanställning med elevströmmarna i de olika kommunerna. Emma undersöker 

denna fråga och hur statistiken tagits fram. 
 

5. Rapportering från SKR – statsbidrag  

Information från SKR som presenterades på Skolekonomdagarna, kopplat till 

statsbidrag. Sara presenterade materialet, som finns som separat bildspel. Bifogas 

anteckningarna. 

 

6. Nästa möte 

 

Nästa möte är den 3 juni på GR. Förmiddagen avslutas med gemensam lunch. 

 

Antecknat av: 

 

Emma Eriksson 

Sekreterare i Skolekonomnätverket, Göteborgsregionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


