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Plats och tid Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad 

Beslutande Ledamöter 

Henrik Axelsson, Arvika kommun 
Bo-Inge Nilsson, Eda kommun 
Torbjörn Parling, Filipstads kommun 
Ulrika Jacobs, Grums kommun 
Jens Meyer, Hammarö kommun 
Alexander Torin, Karlstads kommun 
Freddy Kjellström, Sunne kommun 
Johan Olsson, Säffle kommun 
Peter Jonsson, Torsby kommun 
Tony Nilsson, Årjängs kommun 

 

 

 Ersättare 

Birgitta Eklund, Eda kommun 

Patrik Fornander, Filipstads kommun 

Fredrik Andersson, Sunne kommun 

Dag Nyström 

 

 

 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Britta Zetterlund-Johansson, Region Värmland 
Fredric Norlin, Kristinehamns kommun 
Carin Hedengård, Arvika kommun 
Birgitta Larsson, Karlstads kommun 

 

Justerare Alexander Torin, Karlstads kommun 
 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 33-40 
 Britta Zetterlund-Johansson, Region Värmland  

 Ordförande 

  

 Torbjörn Parling, Filipstads kommun  

 Justerare 

  

 
Alexander Torin, Karlstads kommun 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 

Sammanträdesdatum 2019-11-22 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet  
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§ 33 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Styrgruppen beslutar 

att godkänna dagordningen. 

§ 34 

Val av justerare 

Beslut 

Styrgruppen beslutar 

att välja Alexander Torin, Karlstads kommun till justerare av dagens 
protokoll. 

§ 35 

Ekonomisk rapport 

Gymnasiesamverkans saldo är dagens datum 587 371 kr 

Beslut 

Styrgruppen beslutar 

att godkänna den ekonomiska rapporten. 
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§ 36 

Särskolan 

Gymnasiesärskolans individuella program har diskuterats i 
skolchefsgruppen samt i Värmlands särskolenätverk. Ett förslag som 
säkerställer att det finns tillräckligt många utbildningsplatser presenterades. 
Förslaget säkerställer antalet platser samtidigt som behovet av elevboende 
och därmed LLS-kostnader minimeras. Förslaget bygger på sex noder och 
samverkansavtal mellan kommunerna i respektive upptagningsområde.  
Ett förslag med färre noder skulle vara mer kostnadseffektivt i ett 
utbildningsperspektiv men påverkar andra delar av kommunernas 
organisationer. Innan beslut kan fattas behöver frågan därför lyftas med 
kommunchefer och berörda socialchefen. 
Dettas sker i december. 

Beslut 

Styrgruppen beslutar 

att tacka för informationen. 

§ 37 

Samverkansavtalet 

Styrgruppens ledamöter redogjorde för hur långt respektive kommun 
kommit i beslutsprocessen gällande det nya samverkansavtalet som träder i 
kraft 2020-01-01. 

Beslut 

Styrgruppen beslutar 

att tacka för informationen. 

§ 38 

Avsägelse av uppdraget som vice ordförande 

Vice ordförande i styrgruppen för gymnasiesamverkan har avsagt sig sitt 
uppdrag. Val av vice ordförande sker på nästa sammanträde 21 feb 2020. 

Beslut 

Styrgruppen beslutar 

att godkänna tidsplanen för val av ny vice ordförande. 
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§ 39 

Förslag på mötesdatum, våren 2020, 21 feb och 15 maj 

 

Beslut 

Styrgruppen beslutar 

att fastställa föreslagna sammanträdesdatum för våren 2020. 

§ 40 

Gemensamt arbete med nya Värmlandsstrategin 

Region Värmland har liksom övriga regionalt utvecklingsansvariga regioner i 
landet uppdraget att samordna framtagandet av en ny utvecklingsstrategi 
som ska gälla från och med 2021. 

Styrgruppen genomför som ett led i regionens framtagandeprocess en två 
timmars workshop med fokus på utbildning och kompetens.  

Den nya regionala utvecklingsstrategin skickas ut på remiss under våren 
2020 för att därefter politiskt beslutas under hösten 2020. 

 


