
 

Partnerskapet för byggutbildningar i skärgårdens kulturmiljöer 

Minnesanteckningar från möte 5.5.2014  
Närvarande: Jörgen, Jonas, Rolf, LO, Lars, Carin 

1. Vi gick igenom minnesanteckningarna från föregående möten 17.2 och 9.3 

 

2. Vi påminde oss om syftet med Partnerskapet 

- Bidra till kulturmiljön genom att stödja utvecklingen av utbildningar i traditionellt 

hus byggande och underhåll på alla utbildningsnivåer 

- Utveckla estetiskt-praktiska utbildningar 

Men också 

- Vi vill skapa sysselsättning i skärningspunkten kultur, byggande och besöksnäring 

- Vi vill verka för en ny lärlingsutbildning inom ungdoms- och vuxenutbildning 

- Vi vill medverka till både företags- och regionutveckling 

 

3. Rapport om EU-förstudien  

- Arbetslöshetsstatistiken – drygt 300 arbetssökande inom bygg – målgruppen är 

mao stor. 

- Positivt svar från företag med byggnadsvårdsinriktning, tydligt att man inte vill ha 

lärlingar direkt utan önskar att de gått minst ett år på skolan först 

- Vi kan bli den enda byggnadsvårdsutbildningen i landet på gymnasienivå 

- Viktigt att lära sig från Kramfors, Mariestad och Lidingö hur avtalen och 

samarbetet ser ut med högskolan. 

Partnerskapet kan bidra med 

- att bjuda in Veidekke, BTH, Rehact ang samverkan, Carin kontaktar 

- nytt möte med Fastighetsverket ang Tullhuset 

- ytterligare info till lokala byggföretagare, LO försöker få det till stånd 

 

4. Utbildningsdag/dagar september-oktober – efter valet. 

- Brett folkbildningsperspektiv 

- Praktisk information – kanske träffa experter för personlig rådgivning 

- Rundvandring, utflykt till Huvudskär 

- Skärgårdsstiftelsens hus – den nya boken 

- Vi efterlyser idéer från medlemmarna i partnerskapet 

- Arbetsmöte den 17.6 kl 14.00 då vi spikar programmet 

 

5. Rapport om övriga initiativ från Partnerskapet 

- Sprängningspolicy – ej klar 

- Riksdagsmotion – inbakad i en större översyn av PBL 

- Möte med fastighetsverket – LO ordnar med det 



6. Hemsida o utåtriktad information – funkar för att hänvisa intresserade, men mer 

aktiv information behövs. 

 

7. Kommande möten:   

14.6 

15.9  

24.11 

 

Carin 


