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Protokoll från möte med StyrGruppen (SG) för BAS, 2020-05-19
Inriktning: Genomgång av Avsiktsförklaring / Letter Of Intent (LOI)
Plats:
Digitalt möte via Google Meet.
Tid:
Tisdagen den 19/5 2020 kl. 17.30-19.30.
Närvarande: Lars Ekström, Tony Lööw, Per Malmquist, Tommy Olsson, Johan Larsson, Peter
Jedar, Thomas Axelsson, Håkan Plith, PO Berg, Eva-Lotta Mannerfelt, Cecilia
Boström, Martina Gustavsson, Malin Kullenberg, Sara Svensson
Frånvarande: Elisabet Nihlfors, Ulf Jonströmer, Lars Bergström
Bilagor:
Bilaga 1. Reviderad avsiktsförklaring (LOI vers. 3.1)

1.

Som ordförande för BAS öppnade Lars E mötet

2.

Dagens agenda godkändes.

3.

Protokoll från styrgruppsmötet den 28/4 godkändes.

4.

Lars och Tony meddelade inledningsvis att de behövde mer tid för att säkra
den politiska förankringen av projektet och speciellt Avsiktsförklaringen (LOI)
som är bas för inriktningen av det fortsatta arbetet. De markerade att detta
inte skall tolkas som en förskjutning av projektet i tid, utan mer som en
förklaring till varför politiska beslut dröjer. SG gav Lars och Tony fullt stöd
inför deras fortsatta förankringsarbete.

5.

Tony och Thomas inledde LOI diskussionen med att redovisa den genomgång
de gjort om det juridiska utrymmet för den typ av samarbete vi diskuterar.
Slutsatsen är något förenklat att ”nästan allt vi vill kan vi göras under
förutsättning att vi är överens”.

6.

PO redovisade därefter innehållet i den LOI som tagits fram, och som är
baserat på de förslag som under våren tagits fram av de fyra kommittéerna
och det Tony och Thomas juridiska underlag. De enskilda punkterna i LOI
diskuterades ingående, och resultatet av denna diskussion framgår av en
efter mötet reviderad och annoterad version av LOI. (Bilaga 1)

7.

SG beslöt att den reviderade versionen av LOI skall förankras inte bara i BUN,
utan också i FRISK innan den kan undertecknas. Det beslöts också att alla
huvudmän skall skriva under LOI, vilket innebär att förutom ordförande för
BUN (för alla kommunala skolor), skall också huvudmännen för varje enskild
skola skriva under avsiktsförklaringen.
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8.

Lars meddelade att Coronakrisen har inneburit att den kommunala
budgetprocessen har skjutits fram till hösten, och detta gjorde att SG
beslutade att den aviserade diskussionen om BAS budget för 2020-21 skjuts
fram till ett senare möte.

9.

Förslaget till program på BAS Huvudmanna-Möte (HM) den 23/6
diskuterades mycket kort. Det beslöts att huvudpunkten skulle ligga på att
presentera BAS avsiktsförklaring för; BUN, övriga intresserade politiker och
tjänstemän på kommunen, samt inbjuden press. Om möjligt skall mötet – i
alla fall till del - genomföras IRL (dvs. In Real Life) då ett önskemål framkom
om att det faktiska undertecknandet av LOI genomförs under
huvudmannamötet.

10.

Inga övriga frågor hade annonserats

11.

Mötet avslutades och Lars tackade alla för ett väl utfört arbete och en
konstruktiv diskussion.

Lars Ekström
Ordförande

PO Berg
Projektledare
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