Utbildningsgruppen
Protokoll sammanträde 5 mars 2020, kl. 09.00-11.20
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Femman

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde
den 5 mars 2020
NÄRVARANDE
Ledamöter
Helene Odenjung (L), Göteborg, Ordförande
Johnny Sundling (S), Ale
Alfred Johansson (S), Göteborg
Tommy Bech (SD), Kungsbacka
Zara Blidevik (M), Lilla Edet
Hans Wessberg (SD), Mölndal
Angela Fasth (M), Partille
Emma Ramhult (V), Stenungsund
Anders G Högmark (M), Tjörn
Martina Kjellqvist (KD), Öckerö

Sekreterare
Ann-Sofie Gillner, Göteborgsregionen

Övriga
Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionen
Sofia Larsson, Göteborgsregionen
Anders Pettersson, Göteborgsregionen
Margaretha Allen, Göteborgsregionen
Fredric Alvstrand, Göteborgsregionen
Sabina Svahn, Göteborgsregionen

EJ NÄRVARANDE
Ledamöter
Renée Bengtsson (S), Lerum, Vice ordförande
Anna Hansson (MP), Alingsås
Jenny Broman (V), Göteborg
Jessica Blixt (D), Göteborg
Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda
Assar Wixe (S), Kungälv
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Föredragningar
1.

Lägesuppdatering branschråd förskola respektive grundskola

2. Presentation av rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen
3. Tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan 2021

PARAGRAFER 10 - 17
Beslutsärenden
§10. Fastställa dokumenthanteringsplan
Utbildningsgruppen beslutade
att anta dokumenthanteringsplan för avdelning Utbildning i enlighet med bifogat
förslag och att gallringsfristerna ska gälla retroaktivt från och med 2020-01-01
att delegera rätten att besluta om löpande revideringar som inte medför
förändringar i gallringsrister till förbundsdirektören

§11. Tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan 2021
Utbildningsgruppen beslutade
att ställa sig bakom förslaget till tidplan för arbetet med antagning till
gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2021, daterat 2020-01-31
Protokollsanteckning
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§12. Ansökan om återcertifiering av Teknikcollege Göteborgsregionen
Utbildningsgruppen beslutade
att ansöka om att återcertifieras som Teknikcollegeregion under perioden 20222026
att uppdra åt Utbildningschefen att verka för att en regional ansökan om
återcertifiering kommer till stånd

§13. Uppdrag att utreda förutsättningar för ett regionalt stödcentrum
för utsatta för hedersrelaterat våld
Utbildningsgruppen beslutade
att föreslå Förbundsstyrelsen att besluta att GR ser positivt på etablerandet av ett
regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet
med föreliggande förslag daterat 2020-03-05
att föreslå Förbundsstyrelsen att besluta att överlämna till medlemskommunerna
att fatta beslut om kommunens samverkan med Göteborgs Stad kring det

2 (4)

Utbildningsgruppen
Protokoll sammanträde 5 mars 2020, kl. 09.00-11.20
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, lokal Femman

planerade stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet
med föreliggande förslag daterat 2020-03-05. Kommunerna avgör själva på vilken
nivå beslut ska fattas. Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 30 maj,
att föreslå Förbundsstyrelsen besluta att denna protokollparagraf justeras
omedelbart.

Informationsärenden
§14. Lägesuppdatering branschråd förskola respektive grundskola
Informeras om arbetet i branschråden för förskola respektive grundskola. Berörs
bland annat arbetet med införande av befattningen förskoleassistent, arbetet kring
stöd till kommunerna gällande kommunikationen kring branschrådens arbete,
projektet Kompetensförstärkning i förskolan, Skolverkets prognoser kring
lärarbehovet i förskola och grundskola och arbetet med utarbetade av
befattningspalett. Påminns om att branschrådet inte fattar några beslut om hur
kommunerna ska arbeta i de frågor som branschrådet omfamnar utan respektive
kommun hanterar beslutsfattande och genomförande utifrån lokala behov och
förutsättningar. Nämns att flertalet av Branschråd Förskolas uppdrag har
färdigställts på övergripande nivå samt att rådet har inlett dialog kring kommande
uppdrag.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§15. Presentation av rapporten Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen
Presenteras innehållet i 2019 års rapport gällande gymnasial utbildning i
Göteborgsregionen. Berörs olika delar såsom introduktionsprogram mot
yrkesprogram respektive högskoleförberedande program, olika
yrkesvuxutbildningar samt antal antagna inom olika utbildningar. Nämns att de
branschspecifika kompetensråden har lämnat inspel till årets rapport kring
aspekter såsom sökande och platser, trender i branschen och matchningen.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.

§16. Tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan 2021
Presenteras förslaget till tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan
2021.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
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Övriga ärenden
§17 Information avseende sammansättning i Lärarutbildningens
samverkansråd
Anmäls information om ändring i sammansättningen i Lärarutbildningens
samverkansråd. Lärarutbildningens samverkansråd består av ledamöter från
Göteborgs universitet, Göteborgs stad och Göteborgsregionen (GR). Ledamöterna
är antingen tjänstepersoner (6) eller förtroendevalda (2) samt en
studentrepresentant. De sakfrågor som behandlas av samverkansrådet är till
övervägande del verksamhetsfrågor vilka inte bedöms kräva sådan politisk
behandling eller överväganden att rådet behöver ha ledamöter som är
förtroendevalda. Därför kommer de två platser som idag bemannas av
förtroendevalda överlåtas till att bemannas av tjänstepersoner från GRkommunernas utbildningsorganisationer. Som en följd av denna förändring
kommer samverkansrådet, för kommunernas del, bemannas av tre tjänstepersoner
från Göteborgs stad och två tjänstepersoner från kranskommunerna inom
Göteborgsregionen samt en tjänsteperson från Göteborgsregionen.
Informationsärenden samt Övriga ärenden antecknas och läggs till
handlingarna.

Vid protokollet:
Ann-Sofie Gillner
Sekreterare

Justeras:

Helene Odenjung

Johnny Sundling

Ordförande

Justerare
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