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Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde
den 25 juni 2020
NÄRVARANDE
Ledamöter
Helene Odenjung (L), Göteborg, Ordförande
Renée Bengtsson (S), Lerum, Vice ordförande
Johnny Sundling (S), Ale
Anna Hansson (MP), Alingsås
Alfred Johansson (S), Göteborg
Jenny Broman (V), Göteborg
Jessica Blixt (D), Göteborg
Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda
Tommy Bech (SD), Kungsbacka
Assar Wixe (S), Kungälv
Zara Blidevik (M), Lilla Edet
Hans Wessberg (SD), Mölndal (deltog digitalt, dock ej i besluten)
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
Sabina Svahn, Göteborgsregionen
Marie Egerstad, Göteborgsregionen
Johanna Redelius, Göteborgsregionen
Malin Johansson, Göteborgsregionen
Magdalena Taube, Göteborgs universitet
Mats Widigson, Göteborgs stad
Sofia Larsson, Göteborgsregionen
Anders Pettersson, Göteborgsregionen
Viveka Blomgren, Göteborgsregionen
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Föredragningar
1.

Slutantagningen till gymnasiet 2020 (omedelbar justering av beslut)

2. Information om bidrag för omställningsutbildningar
3. Information om arbetet kring praktiknära forskning
4. Aktuellt från arbetet med Branschråd Förskola resp. Grundskola
5.

Information om påverkan på genomförandet av Gymnasiedagarna
och Future skills 2020 med anledning av corona

PARAGRAFER 29-38
Beslutsärenden
§29. Slutantagningen till gymnasiet 2020
Utbildningsgruppen beslutade
att fastställa beslut om att anta föreslagna sökande till nationellt program och
introduktionsprogram för grupp av elever till regionens kommunala
gymnasieskolor, i enlighet med redovisat förslag,
att förklara Utbildningsgruppens beslut vara omedelbart justerat.
Konstaterades att Göteborgsregionen liksom tidigare antagningar fattar
antagningsbeslut på individnivå vid den fortsatta reservantagningen.
§30. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2021
Utbildningsgruppen beslutade
att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att, med
avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal
ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021 i enlighet med innehållet i prislista
daterad 2020-06-03, samt
att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
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§31. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
år 2021
Utbildningsgruppen beslutade
att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fatta
beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2021 samt
att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
§32. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2021
Utbildningsgruppen beslutade
att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fastställa
priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt följande:
 för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
 för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per
poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
 för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,
 för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36
kronor per poäng,
 för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala förhandlingar
mellan berörda kommuner,
 för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
 Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner
 Studieväg 2 56 kronor per timme
 Studieväg 3 42 kronor per timme, samt
att ovanstående priser föreslås gälla under 2021,
att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020.
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§33. Utbildningsgruppens sammanträdestider 2021
Utbildningsgruppen beslutade
att Utbildningsgruppens sammanträdestider 2021 äger rum på torsdagar,
klockan 09.00-12.00, följande datum
11 februari (sökandestatistik)
11 mars
15 april (preliminärantagning)
20 maj
24 juni (slutantagning)
23 september (reservantagning)
21 oktober
2 december
§34. Utse ytterligare Dataskyddsombud till Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen beslutade
att utse Johan Borre till ytterligare Dataskyddsombud för Utbildningsgruppen från
och med 2020-08-01 enligt Dataskyddsförordningen,
att förklara Utbildningsgruppens beslut vara omedelbart justerat.

Informationsärenden
§35. Information om bidrag för omställningsutbildningar
Informerades om beviljade ansökningar om bidrag från Europeiska Socialfonden,
ESF, respektive Västra Götalandsregionen, VGR för genomförande av
omställningsutbildningar riktade mot näringslivet som drabbats hårt av den
pågående pandemin. Genom dessa medel kan Göteborgsregionen bidra till att
stötta näringslivet i att ytterligare stärka sin kompetens inom definierade
nyckelområden och på så vis underlätta omställningen för kommunmedborgare i
regionen. Medel har även sökts via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden,
ERUF. Med hjälp av medlen kommer Göteborgsregionens Kompetensnav byggas
upp vilket ska utgöra infrastruktur och operativ motor för olika branschers
kompetensomställning.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
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§36. Information om arbetet kring praktiknära forskning
Informerades om arbetet kring praktiknära forskning (ULF-avtal), de två
utlysningar som genomförts, de forskningsprojekt som pågår med hjälp av beviljade
medel och det samarbete som pågår inom området mellan Göteborgs universitet,
Göteborgs stad och Göteborgsregionen.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
§37. Aktuellt från arbetet med Branschråd Förskola resp. Grundskola
Informeras om arbetet i branschråden för förskola respektive grundskola. Berörs
bland annat det stora rekryteringsbehovet inom förskola och skola, arbetet med
branschrådens uppdrag kopplat till exempelvis införande av förskoleassistent i
kommunerna och utarbetande av en befattningspalett utifrån till olika befattningars
utbildningsnivå respektive ansvarsområden.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
§38. Information om påverkan på genomförandet av Gymnasiedagarna och
Future skills 2020 m.a.a. corona
Informeras om hur rådande situation med corona påverkar genomförandet av
Gymnasiedagarna och Future skills.
Bilderna som visades tillgängliggörs efter sammanträdet.
Övriga ärenden
Trevlig sommar!

Informationsärendena antecknas och läggs till handlingarna.
Vid protokollet:
Ann-Sofie Gillner
Sekreterare
Justeras:
Helene Odenjung
Ordförande

Renée Bengtsson
Justerare
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