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Plats och tid Distans genom Teams, måndagen den 22 mars 2021 kl 09:00-14:43 

Beslutande Ledamöter 

Åsa Äng Eriksson (M), Ordförande – Bollnäs kommun 

Peter Olsson (C), 1:e vice ordförande – Söderhamns kommun, §§ 11-17, 9:00-11:30 

Magnus Willing (S), 2:e vice ordförande – Nordanstigs kommun 

Marjo Myllykoski (M) – Söderhamns kommun 

Mattias Benke (S) – Söderhamns kommun 

Abdullahi Cadaani (S) – Bollnäs kommun, §§ 14-23, 10:35-14:43 

Kristoffer Löfgren (V) – Bollnäs kommun 

Per-Ola Wadin (L) – Nordanstigs kommun 

Lisa Bergman Östman (C) – Nordanstigs kommun 

Marina Nilsson (C) – Bollnäs kommun, ersätter Abdullahi Cadaani (S) §§ 11-13, 9:00-

10:35 

Anders Ramstrand (KD) – Söderhamns kommun, ersätter Peter Olsson (C) §§ 18, 

11:30-13:54 

 Ersättare 

Anders Ramstrand (KD) - Söderhamns kommun, §§ 11-17, 9:00-11:30 

Marina Nilsson (C) – Bollnäs kommun, §§ 14-23, 10:35-14:43  

 

Samtliga ledamöter, ersättare och tjänstgörande ersättare deltar på distans genom 

Teams förutom Åsa Äng Eriksson som deltar från sal Ida-Kristina, Kulturhuset, 

Bollnäs 

 

Övriga närvarande Thomas Winqvist, förbundschef §§ 11-23 

Xiv Modig, förbundsekonom §§ 11-18 

Jonny Engström, verksamhetschef §§ 11-23 

Eva Hildebrand, verksamhetschef §§ 11-23 

Anna Svedäng, sekreterare §§ 11-23 

 

Samtliga övriga närvarande deltar på distans genom Teams förutom Thomas 

Winqvist och Anna Svedäng som deltar från sal Ida-Kristina, Kulturhuset, Bollnäs 

 

Justerare Kristoffer Löfgren 

Justeringens plats och tid Förbundskansliet, Kulturhuset Bollnäs eller digitalt på distans, 2021-03-26 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 11-23 

 Anna Svedäng  

 Ordförande 

  

 Åsa Äng Eriksson  

 Justerare 

  

 Kristoffer Löfgren  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

Sammanträdesdatum 2021-03-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-27 Datum då anslaget tas ned 2021-04-18 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Kulturhuset, Collinigatan 12, Bollnäs 

 

Underskrift 
  

 Anna Svedäng  
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§ 11 Dnr 2021-00001  

Ekonomisk ställning 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Förbundsekonom Xiv Modig redovisar det ekonomiska läget, utfall 

gentemot budget, vid föregående månads utgång. Nyckeltal gällande 

anställda och elevantal samt effekter av anpassningar redovisas också. 

Presidieberedningen föreslår direktionen att tacka för informationen. 

 

Handlingar 

Ekonomisk ställning 2021 januari 
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§ 12 Dnr 2019-00174  

Resultatbalansering 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att fastställa förslaget till resultatbalansering för 2020                                       

  

Redogörelse 

Efter att bokslut 2020 fastställts har ett förslag till resultatbalansering 

tagits fram. Så långt som möjligt ska varje rektor/chef ansvara för sitt 

resultat men med vissa justeringar.  

Förbundsekonom Xiv Modig lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen att fastställa förslaget till 

resultatbalansering för 2020. 

 

Handlingar 

Resultatbalansering 2020 

Tjänsteutlåtande resultatbalansering 2020 
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§ 13 Dnr 2021-00056  

Fördelning av skolmiljarden 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att fördela förbundets andel av skolmiljarden enligt förslaget:     

Gymnasiesärskola, 25% förstärkning socialpedagog med 40 tkr 

Torsbergsgymnasiet, 50% förstärkning inom IM-programmet med 75 tkr 

Torsbergsgymnasiet, 100% extra stöd inom barn- och fritidsprogrammet 

med 115 tkr 

Torsbergsgymnasiet, 25% utökning kurator med 75 tkr. 

Staffangymnasiet, 50% tjänst för extra stöd i årskurs 3 med 100 tkr 

Staffangymnasiet, 100% extra lärarresurs för El- och energiprogrammets 

APL med 200 tkr 

CFL Bollnäs, extra stöd till SFI-undervisningen med 200 tkr 

CFL Söderhamn, extra stöd till SFI-undervisningen med 200 tkr 

CFL Söderhamn, extra mitterminsintag för grundläggande 

vuxenutbildning med 200 tkr 

Nordanstig, gemensam lärarresurs för introduktionsprogrammet och 

grundläggande vuxenutbildningen med 238 tkr 

Interkommunal ersättning, preliminär effekt av justering av 

ersättningsnivåer till fristående skolor utifrån justeringarna ovan för 

gymnasieskolan med 109 tkr.  

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 09:50 – 10:30 under 

handläggningen av detta ärende.  
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Redogörelse 

För att möta den tuffa utmaning som Covid-19-pandemin medför 

beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet. 

Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 

kommunerna att kunna säkerställa att alla barn får den utbildning de 

har rätt till, trots pandemin. Bidraget fördelas utifrån invånare i åldern   

6 - 19 år och betalas ut till respektive kommun som i sin tur beslutar om 

hur pengarna ska användas. Medlen kan användas för insatser i hela 

skolväsendet; dvs förskola, grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning.  

Kommunernas bidrag till de enskilda huvudmännen ska beräknas efter 

samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 

den egna verksamheten av motsvarande slag.  

I den ekonomiska modell som tillämpas framgår att förbundet ska 

tilldelas medel vid generella statliga stöd och till förbundet utgår 590 kr 

per invånare i åldern 16-19 år med reservation för hantering av 

avräkning för Nordanstigs gymnasieelever. Detta innebär ett tillskott på 

sammanlagt 1551 804 kr för hela förbundet.  

Förbundsledningen har tagit fram ett förslag på hur pengarna ska 

fördelas inom förbundet.  

Förbundschef Thomas Winqvist och förbundsekonom Xiv Modig lämnar 

redogörelse i ärendet. 

Yrkanden 

Åsa Äng Eriksson (M) yrkar  

att fördela förbundets andel av skolmiljarden enligt förslaget:     

Gymnasiesärskola, 25% förstärkning socialpedagog med 40 tkr 

Torsbergsgymnasiet, 50% förstärkning inom IM-programmet med 75 tkr 

Torsbergsgymnasiet, 100% extra stöd inom barn- och fritidsprogrammet 

med 115 tkr 

Torsbergsgymnasiet, 25% utökning kurator med 75 tkr. 

Staffangymnasiet, 50% tjänst för extra stöd i årskurs 3 med 100 tkr 

Staffangymnasiet, 100% extra lärarresurs för El- och energiprogrammets 

APL med 200 tkr 
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CFL Bollnäs, extra stöd till SFI-undervisningen med 200 tkr 

CFL Söderhamn, extra stöd till SFI-undervisningen med 200 tkr 

CFL Söderhamn, extra mitterminsintag för grundläggande 

vuxenutbildning med 200 tkr 

Nordanstig, gemensam lärarresurs för introduktionsprogrammet och 

grundläggande vuxenutbildningen med 238 tkr 

Interkommunal ersättning, preliminär effekt av justering av 

ersättningsnivåer till fristående skolor utifrån justeringarna ovan för 

gymnasieskolan med 109 tkr. 

     

Handlingar 

Tjänsteutlåtande: Fördelning av skolmiljarden    
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§ 14 Dnr 2021-00054  

Revision av årsredovisning 2020 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att lägga revisionsberättelse för år 2020 till handlingarna 

 

Redogörelse 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hälsinglands 

Utbildningsförbund granskat förbundets årsredovisning för perioden 

2020-01-01 – 2020-12-31. Syftet med granskningen är att ge förbundets 

revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 

resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. 

Lekmannarevisionens revisionsberättelse och revisionsrapporten 

avseende årsredovisningen för år 2020 presenteras för direktionen.  

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Yrkanden 

Åsa Äng Eriksson (M) yrkar, att lägga revisionsberättelse för år 2020 till 

handlingarna 

 

Handlingar 

Revisionsberättelse 2020 

Granskning av årsredovisning 2020 

 

      

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 
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§ 15 Dnr 2021-00037  

Revisorernas granskning 2020 

Beslut    

Direktionen beslutar 

att göra en översyn av nuvarande avtal med Söderhamns kommun 

avseende lönehanteringen utifrån synpunkterna i revisionsrapporten. 

Detta bör bl.a. inkludera att ansvarsfördelningen är skriftligt tydliggjord 

mellan förbundet och Söderhamns kommun, hur uppföljning ska ske 

samt hur intern kontrollarbetet kan synkroniseras med Söderhamns 

kommun avseende lönehanteringen. Förbundet bör samtidigt följa upp 

hur samarbetet fungerar. 

att tillse att erforderliga riskanalyser genomförs och dokumenteras som 

underlag till de riskområden som inkluderas i internkontrollplaner. 

Detta mot bakgrund av att lönekostnaderna utgör en omfattande del av 

förbundets kostnader samt att lönehantering är en omfattande och 

komplex process. 

att tillse att det upprättas anställningsavtal för timvikarier 

 

 

Redogörelse 

Revisionen väljer varje år ut ett speciellt område för en djupare 

granskning. Under senhösten 2020 genomförde PWC en granskning av 

Hälsinglands Utbildningsförbunds lönehantering. En rapport gällande 

granskningen har nu överlämnats. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

 

Yrkanden 

Åsa Äng Eriksson (M) yrkar  

att göra en översyn av nuvarande avtal med Söderhamns kommun 

avseende lönehanteringen utifrån synpunkterna i revisionsrapporten. 

Detta bör bl.a. inkludera att ansvarsfördelningen är skriftligt tydliggjord 
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mellan förbundet och Söderhamns kommun, hur uppföljning ska ske 

samt hur intern kontrollarbetet kan synkroniseras med Söderhamns 

kommun avseende lönehanteringen. Förbundet bör samtidigt följa upp 

hur samarbetet fungerar. 

att tillse att erforderliga riskanalyser genomförs och dokumenteras som 

underlag till de riskområden som inkluderas i internkontrollplaner. 

Detta mot bakgrund av att lönekostnaderna utgör en omfattande del av 

förbundets kostnader samt att lönehantering är en omfattande och 

komplex process. 

att tillse att det upprättas anställningsavtal för timvikarier 

 

 

Handlingar 

Revisionsrapport 2020: Granskning av lönehantering 
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§ 16 Dnr 2021-00050  

Uppföljning av SFI i Söderhamn och Bollnäs 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Förvaltningen har fått i uppdrag att följa upp SFI-undervisningen som 

bedrivs i Bollnäs och Söderhamn, för att hitta vilka faktorer som gör att 

antalet inskrivna i SFI-kön på de båda orterna varierar.  

Förbundschef Thomas Winqvist och verksamhetschef Jonny Engström 

lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

Handlingar 

Uppföljning SFI Söderhamn och Bollnäs 
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§ 17 Dnr 2021-00004  

Rektorernas verksamhetsberättelser 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen 

 

      

Redogörelse 

Gymnasieskolornas och vuxenutbildningens mål och resultat 

presenteras och analyseras i rektorernas och enhetschefernas 

verksamhetsberättelser för 2020.  

Verksamhetschef Jonny Engström och verksamhetschef Eva Hildebrand 

och lämnar redogörelse i ärendet.   

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

Handlingar 

Rektorernas verksamhetsberättelser - vuxenutbildningen 

Rektorernas verksamhetsberättelser - gymnasiet och 

gymnasiesärskolan 
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§ 18 Dnr 2019-00179  

Sökbild och antagning för gymnasieskolan 

läsår 2021/22 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att återrapport angående beslut taget 2020-09-21 § 39 lämnas till 

direktionen senast maj månads möte 

att ej anta elever till estetiska programmet med inriktningarna musik i 

Söderhamn respektive ljud i Bollnäs 

att ej anta elever till Hotell- och turismprogrammet i Söderhamn och 

Bollnäs 

att uppdra till förbundschef  

att utreda utformning och utbud i det estetiska programmet i 

förbundet i syfte att öka attraktiviteten och kvaliteten i det samlade 

utbudet. Åter till direktionen i september 2021.  

 

att under nästa utbildningsdag lägga fokus och diskussioner på 

estetiska programmet i syfte att delge förbundsdirektören 

direktionens direktiv gällande utredningen  

 

att redovisa gjorda marknadsföringsåtgärder för estetiska 

programmen och eventuellt utfall i dessa under nästkommande 

utbildningsdag 

 

att ta fram övrig information som kan behövas som underlag för 

direktionens diskussion gällande de estetiska programmen. 

 

Reservation 

Marjo Myllykoski (M) och Anders Ramstrand (KD) reserverar sig mot 

beslutet att ej anta elever till estetiska programmet med inriktning 

musik i Söderhamn till förmån för Marjo Myllykoskis yrkande att anta de 

eleven som sökt till estetiska programmet med inriktning musik i 

Söderhamn. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan 12:00-13:00 under handläggningen av 

detta ärende. 

 

 

Redogörelse 

Efter att den första sökperioden för val till gymnasiet är slut kan vi se en 

preliminär bild av hur många sökande vi har till varje program. Baserat 

på dessa uppgifter ges förslag på vilka åtgärder som bör tas för att 

anpassa verksamheten.  

Verksamhetschef Eva Hildebrand lämnar redogörelse i ärendet. 

Yrkanden 

Marjo Myllykoski (M) yrkar, 

att inga förändringar görs i programutbud hösten 2021 

att anta de eleven som sökt till estetiska programmet med inriktning 

musik i Söderhamn 

att återrapport angående beslut taget 2020-09-21 § 39 lämnas till 

direktionen senast maj månads möte 

Kristoffer Löfgren (V) yrkar, 

att ej anta elever till estetiska programmet med inriktningarna musik i 

Söderhamn respektive ljud i Bollnäs 

att ej anta elever till Hotell och turism i Söderhamn och Bollnäs 

att uppdra till förbundschef  

att utreda utformning och utbud i det estetiska programmet i 

förbundet i syfte att öka attraktiviteten och kvaliteten i det samlade 

utbudet. Åter till direktionen i september 2021.  

 

att under nästa utbildningsdag lägga fokus och diskussioner på det 

estetiska programmet i syfte att delge förbundsdirektören 

direktionens direktiv gällande utredningen  

 

att redovisa gjorda marknadsföringsåtgärder för estetiska 

programmen och eventuellt utfall i dessa under nästkommande 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

utbildningsdag 

 

att ta fram övrig information som kan behövas som underlag för 

direktionens diskussion gällande de estetiska programmen. 

 

Mattias Benke (S), Abdullahi Cadaani (S), Magnus Willing (S), Per-Ola 

Wadin (L) yrkar bifall till Kristoffer Löfgrens (V) förslag.  

 

Anders Ramstrand (KD) yrkar bifall till Marjo Myllykoskis (M) förslag, och 

bifall till Kristoffer Löfgrens (V) förslag gällande den del som handlar om 

att uppdra åt förbundschefen att utreda utformning och utbud i det 

estetiska programmet. 

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer alla att-satser under proposition bifall mot avslag 

och finner att direktionen beslutar 

att avslå förslaget att inga förändringar görs i programutbud hösten 

2021 

att avslå förslaget att anta de elever som sökt till estetiska programmet 

med inriktning musik i Söderhamn 

att bifalla förslaget att återrapport angående beslut taget 2020-09-21 § 

39 lämnas till direktionen senast maj månads möte 

att bifalla förslaget att ej anta elever till estetiska programmet med 

inriktningarna musik i Söderhamn respektive ljud i Bollnäs 

att bifalla förslaget att ej anta elever till Hotell- och turismprogrammet i 

Söderhamn och Bollnäs 

att bifalla förslaget att uppdra till förbundschef  

att utreda utformning och utbud i det estetiska programmet i 

förbundet i syfte att öka attraktiviteten och kvaliteten i det samlade 

utbudet. Åter till direktionen i september 2021.  

 

att under nästa utbildningsdag lägga fokus och diskussioner på 

estetiska programmet i syfte att delge förbundsdirektören 

direktionens direktiv gällande utredningen  
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att redovisa gjorda marknadsföringsåtgärder för estetiska 

programmen och eventuellt utfall i dessa under nästkommande 

utbildningsdag 

 

att ta fram övrig information som kan behövas som underlag för 

direktionens diskussion gällande de estetiska programmen. 

 

Voteringsresultat 

Votering begärs på att-sats att anta de elever som sökt till 

estetiska programmet med inriktning musik i Söderhamn. 

Följande voteringsproposition godkänns:  

Ja-röst för avslag till att-sats att anta de elever som sökt till estetiska 

programmet med inriktning musik i Söderhamn. 

Nej-röst för bifall till att-sats att anta de elever som sökt till estetiska 

programmet med inriktning musik i Söderhamn.        

Abdullahi Cadaani (S), Kristoffer Löfgren (V), Mattias Benke (S), Magnus 

Willing (S), Lisa Bergman Östman (C), Per-Ola Wadin (L) och Åsa Äng 

Eriksson (M) röstar ja, varemot Marjo Myllykoski (M) och Anders 

Ramstrand (M) röstar nej.  

Voteringsresultat 

Sju har röstat ja och två har röstat nej. Direktionen avslår med sju ja-

röster mot två nej-röster att-sats att anta de elever som sökt till 

estetiska programmet med inriktning musik i Söderhamn. 

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande: Sökbild och antagning för gymnasieskola läsår 

2021/22 

Studievägar lå 2020/21      

 

 

Beslutet skickas till 

Medlemskommunerna 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2021-00002  

Kvartalsuppföljning kvalitet 2021, kvartal 1 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen   

 

 

Redogörelse 

Enligt den modell för systematiskt kvalitetsarbete som antagits av 

direktionen ska en avrapportering ske varje kvartal. De nyckeltal och 

andra uppgifter som hör till redovisning kvartal ett presenteras, 

kommenteras och analyseras av verksamhetscheferna för 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

Där underlag finns för jämförbara frågor görs jämförelse med tidigare 

års resultat. Inriktningen är att enkäter, indikatorer etc som ligger till 

grund för underlaget årligen är de samma så att en jämförelse över tid 

är möjlig. Resultaten ska därefter brytas ned och fortsatt analyseras i 

verksamheterna lokalt, under ledning av rektorer, i syfte att 

åstadkomma förbättringar. 

Verksamhetschef för gymnasieskolan Eva Hildebrand och 

verksamhetschef för vuxenutbildningen Jonny Engström lämnar 

redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen besluta att tacka för 

informationen. 

Handlingar 

Kvalitetsredovisning 2021, kvartal 1 - gy och gysär 

Kvalitetsredovisning 2021, kvartal 1 - vuxenutbildningen 

  



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2019-00180  

Plan för intern kontroll 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att anta plan för intern kontroll         

                           

      

Redogörelse 

En plan för ett förebyggande och kvalitetssäkrande arbete i form av 

intern kontroll tas varje år fram som förslag från förbundsledningen till 

direktionen. Den plan som direktionen valt att anta följs därefter upp 

med återrapportering vid delårsredovisningen och slutligen vid 

avrapportering i samband med bokslut. 

Förbundschef Thomas Winqvist lämnar redogörelse i ärendet. 

Presidieberedningen föreslår direktionen att anta plan för intern 

kontroll 2021.                                      

Handlingar 

Plan för intern kontroll 2021       

Tjänsteutlåtande: Plan för intern kontroll                                   

 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 5893  

Delgivningar 2021 

Beslut 

Direktionen tackar för informationen    

 

     

Redogörelse 

Delgivet direktionen:  

KS Söderhamn: § 22 Utvärdering Hälsinglands Utbildningsförbund 

KF Söderhamn: § 72 Återrapport - Begäran om ändring av budget med 

anledning av Corona  

Tjänsteutlåtande Förslag till åtgärder med anledning av utvärdering av 

Hälsinglands Utbildningsförbund 

Skolverket: Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande 

Handlingar 

--- 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2021-00011  

Delegeringsbeslut 2021 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att med godkännande lägga delegeringsbesluten till handlingarna 

      

Redogörelse 

--- 

Handlingar 

Delegeringslista 2021-03-15 

Bilaga till anmälan av delegeringsbeslut, punkt B.5, B.6 och B.7  

 



 

Direktion, Hälsinglands Utbildningsförbund 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-22 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 5941  

Rapporter 

Beslut 

Direktionen beslutar 

att tacka för informationen      

 

 

Redogörelse 

Åsa Äng Eriksson lämnar förslag på utbildningsdag för direktionen. Det 

beslutas att utbildningsdagen ska hållas onsdag den 14 april, kl 9-16.  

Per-Ola Wadin har deltagit i programråd för Handels- och 

administrationsprogrammet. Trots pandemin går det bra att få ut elever 

på praktikplatser. 

Marjo Myllykoski har deltagit i programråd för El- och 

energiprogrammet. Branschen ser ett stort behov av personal framöver, 

men just nu finns vissa svårigheter med att få ut eleverna på APL, i och 

med pandemin. Det är få tjejer som söker sig till utbildningen. För att 

jämna ut könsfördelningen inom branschen planerar man att framöver 

lyfta fram delar som kan öka intresset för branschen hos tjejer.  

Åsa Äng Eriksson och Thomas Winqvist redogör för samrådsmötet med 

medlemskommunerna den 17 mars. Där gavs det i uppdrag att jobba 

vidare med den ekonomiska ersättningsmodellen för förbundet, utreda 

möjligheter för nya utbildningar, samt redogjordes för diverse aktuella 

ärenden i förbundet. 

Thomas Winqvist rapporterar att alla löneavtal är klara, förutom avtalet 

för lärarna där befintligt avtal löper ut 1 april, samt att tjänsten för ny 

verksamhetschef för gymnasieskolan är tillsatt.  

Handlingar 

Programråd 2019-2022, uppdaterad 

   

 


