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Utbildningschefsnätverket, Gymnasietema 

Anteckningar, 2022-04-25, kl 16.00-17.00 

Plats: Digitalt, via teams 

 

Dagordning, gymnasietema            
           

1. Avstämning och beslut kring regional garanti 

 

Utbildningschefsnätverket beslöt enas om  

 

att för sin del godkänna förnyad ansökan om regional garanti för VVS- och 

Fastighetsprogrammet inriktning kyl- och värmepumpsteknik att gälla för år 2 

som startar inriktningen läsåret 2022/2023,  

 

och att ta ställning till föreslagen gruppstorlek om 16 elever, vilket innebär 

regional garanti för 7 tomma platser enligt prognos från Lindholmens tekniska 

gymnasium. 

 

att för sin del notera avstämning av befintlig regional garanti för VVS- och 

fastighetsprogrammet inriktning kyl och värmepumpsteknik för år 3 med 7 

tomma platser enligt prognos från Lindholmens tekniska gymnasium. 

(Garanti beviljades inför 2021/2022 utifrån en gruppstorlek om 16 platser) 
 

att för sin del godkänna förnyad ansökan om regional garanti för VVS- och 

Fastighetsprogrammet inriktning Fastighet att gälla för år 2 som startar 

inriktningen läsåret 2022/2023, 

  

och att ta ställning till föreslagen gruppstorlek om 16 elever, vilket innebär 

regional garanti för 11 tomma platser enligt prognos från Lindholmens 

tekniska gymnasium. 

 

att för sin del notera avstämning av regional garanti för VVS- och 

Fastighetsprogrammet inriktning fastighet för år 3 med 9 tomma platser 

(garanti beviljades inför 2021/2022 utifrån en gruppstorlek om 16 platser. 

 

Samt att rekommendera Utbildningsgruppen att besluta om regionalt 

ekonomiskt åtagande för VVS och fastighetsprogrammet inriktningarna kyl- 

och värmepumpsteknik och fastighet i enlighet med inskickad ansökan om 

förnyad regional garanti. 

 

2. Diskussion utifrån dialogerna med kommunerna kring 

utbudsplanering på kort och lång sikt 

 

På initiativ av Utbildningschefsnätverket har kommunvisa dialoger skett 

utifrån kapacitetsplanering på kort och lång sikt. Margaretha Allen 
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presenterade en summering av dessa dialoger som utgått från 

befolkningsprognosen som tas fram av Gymnasieekonomnätverket.   

 

I dialogerna lyftes även förslag på ytterligare regionala aktiviteter kring 

utbudsplanering och olika uppdrag som kan ges till relevanta nätverk som 

exempelvis Gymnasienätverket och Gymnasieekonomnätverket.  

 

Efter summeringen genomfördes diskussion utifrån de presenterade 

bilderna. Vid diskussionen lyftes bland annat: 

 

- frågor kring om det är färre utbildningsplatser jämfört med förra året 

- att det finns vissa utbildningar där det finns risk att platserna inte räcker 

framöver utifrån befolkningsprognosen och antagandet om ”allt annat 

lika” 

- behov av att titta närmare på innehållet i vissa program, tex fordon och 

transport samt el och energi 

- behov av gemensamt ansvarstagande gällande program med högt 

söktryck och stora investeringskostnader 

- dimensioneringsutredningens ev påverkan. 

 

Förslag kring fortsatt arbete lyfts igen i Utbildningschefsnätverket.  

Mötet avslutades 
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Deltog 

Charlotte Johansson, Partille (för & grund, gymn & vux), vice ordförande 

Lars Svensson, Alingsås (gymn & vux) 

Tomas Berndtsson, Göteborg (gymn) 

Päivi Malmsten, Härryda (för & grund, gymn) 

Cynthia Runefjärd, Kungsbacka (gymn & vux)  

Dennis Reinhold, Kungälv (för & grund, gymn & vux) 

Ann Blom, Lerum (för & grund, gymn & vux) 

Jens Holm, Mölndal (gymn & vux) 

Elisabeth Andreasson, Stenungsund (för & grund, gymn & vux) 

Lena Eriksson, Tjörn (för & grund, gymn & vux)  

Katarina Lindgren, Öckerö (för & grund, gymn & vux) 

Fredrik Zeybrandt, GR, utbildningschef 

Theresa Björnström, GR, sekreterare 

 

Deltog ej: 
Åsa Ericson, Ale (för & grund, gymn & vux) 

Leif Gardtman, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux) 

 


