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Utbildningsförvaltningen 
Sara Bjurefors 
0171-626977 
sara.bjurefors@enkoping.se 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Val av kontaktpolitiker till gymnasieskolans 
programråd WGY 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utser programrådspolitiker enligt 

1) Handels- och administrationsprogrammet
Rebecka Lindström (C) och  Margareta Ekblom (NE)
2) Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Svante Forslund (L) och Solweig Eklund (S)
3) Vård- och omsorgsprogrammet
Gabriel Sherif (C) och Johan Enfeldt (S)
4) Barn- och fritidsprogrammet
Monica Avås (M) och Jessica Eld Lovéus (SD)
5) Bygg- och anläggningsprogrammet
Agneta Willey (MP) och Tina Löfgren (S)
6) El- och energiprogrammet
Mats Flodin (M) och Hans Vrede Lindström (V)
7) Fordons- och transportprogrammet
Roland Wallhuss (KD) och Johan Engwall (S)

Beskrivning av ärendet 
Enligt Gymnasieförordning (1992:394), 5 kap. Utbildningens innehåll,  16 b §, ska 
det i varje kommun finnas lokala programråd för gymnasieskolans 
yrkesprogram.  ”För yrkesprogrammen ska det finnas ett lokalt programråd för 
samverkan mellan skola och arbetsliv. Förordning (2010:1040).” 

Programråden ansvarar för samordningen av det arbetsplatsförlagda arbetet (APL) 
och är ett forum där den pedagogiska verksamheten kan följas upp utifrån 
nationella och lokala riktlinjer. Det kan även finnas elevrepresentanter i 
programråden. På så sätt sker ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte i frågor som är 
viktiga för verksamheten. 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan välja att utse programrådspolitiker 
som deltar vid träffarna som sker en gång per termin.  
Uppdraget är tänkt att ge politiken insyn i verksamheten.  

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021-02-17 om 
kontaktpolitiker för 2021, protokollsutdrag bifogas.   
 

Nämnden ska årligen besluta om programråd och förvaltningen lämnar följande 
förslag till programrådspolitiker 2022.  

Utbildningsförvaltningens bedömning 
1) Handels- och administrationsprogrammet 
Rebecka Lindström (C) 
Margareta Ekblom (NE) 

2) Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Svante Forslund (L) 
Solweig Eklund (S) 

3) Vård- och omsorgsprogrammet 
Gabriel Sherif (C)   
Johan Enfeldt (S) 

4) Barn- och fritidsprogrammet 
Monica Avås (M) 
Jessica Eld Lovéus (SD) 

5) Bygg- och anläggningsprogrammet 
Agneta Willey (MP) 
Tina Löfgren (S) 

6) El- och energiprogrammet 
Mats Flodin (M) 
Hans Vrede Lindström (V) 

7) Fordons- och transportprogrammet 
Roland Wallhuss (KD) 
Johan Engwall (S) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse,  daterad 2022-01-24 
Protokollsutdrag beslut 2021, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
sammanträde 17 februari 2021 (2021-02-17 UAN §9) 
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Linda Lindahl 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Sara Bjurefors 
Nämndsekreterare 
Enköpings kommun 

 
 
Beslutet skickas till: 
Westerlundska gymnasiet, för kännedom och åtgärd. 
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Paragraf 9 Ärendenummer UAN2021/22 

Val av kontaktpolitiker till gymnasieskolans 
programråd 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utser programrådspolitiker enligt nedan: 

1) Handels- och administrationsprogrammet 
Rebecka Lindström (C) 
Margareta Ekblom (NE) 

2) Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Svante Forslund (L) 
Solweig Eklund (S) 

3) Vård- och omsorgsprogrammet 
Kenneth Löthegård (C)   
Johan Enfeldt (S) 

4) Barn- och fritidsprogrammet 
Monica Avås (M) 
Jessica Lovéus (SD) 

5) Bygg- och anläggningsprogrammet 
Agneta Willey (MP) 
Tina Löfgren (S) 

6) El- och energiprogrammet 
Mats Flodin (M) 
Hans Vrede Lindström (V) 

7) Fordons- och transportprogrammet 
Roland Wallhuss (KD) 
Johan Engwall (S) 

Beskrivning av ärendet 
Enligt gymnasieförordningen ska det i varje kommun finnas lokala programråd för 
gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet är att underlätta för samverkan mellan 
skola och arbetsliv. Programråden ansvarar för samordningen av det 
arbetsplatsförlagda arbetet (APL) och är ett forum där den pedagogiska 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
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verksamheten kan följas upp utifrån nationella och lokala riktlinjer. Det kan även 
finnas elevrepresentanter i programråden. På så sätt sker ett kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte i frågor som är viktiga för verksamheten. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan välja att utse programrådspolitiker 
som deltar vid träffarna som sker en gång per termin. Uppdraget är tänkt att ge 
politiken insyn i verksamheten. 

Vid utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2019-10-23 
beslutades enligt nedan: 

1) Handels- och adm.programmet I Monica Hallgren (C), Margareta Ekblom (NE) 
2) Restaurang- och livsm.programmet Svante Forslund (L), Solweig Eklund (S) 
3) Vård- och omsorgsprogrammet Susanna Gerhard (C), Katri Karlsson (S) 
4) Barn- och fritidsprogrammet Monica Avås (M), Jessica Eld Lovéus (SD) 
5) Bygg- och anläggningsprogrammet Agneta Willey (MP), Robin Wäsche (S) 
6) El- och energiprogrammet Mats Flodin (M), Hans Vrede Lindström (V) 
7) Fordons- och transportprogrammet Roland Wallhuss (KD), Johan Engwall (S) 

Sedan 2019-10-23 har det skett förändringar inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare varför följande uppdaterade 
förslag har tagits fram. I detta förslag har Ledamöter/ersättare ersatts med det 
namn som ersatt i nämnden. Rött överstruket namn finns ej kvar i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden och gult markerat namn är dennes ersättare. 

1 plats är således vakant och 2 personer i nämnden saknar 
programrådstillhörighet. Detta gäller ledamot Tommy Henricson (SD) och ersättare 
Per- Anders Staav (NE) 

Utbildningsförvaltningens förslag till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utser programrådspolitiker enligt nedan: 
1) Handels- och adm.programmet; Rebecka Lindström (C) och Margareta Ekblom 
(NE) 
2) Restaurang- och livsm.programmet; Svante Forslund (L) och Solweig Eklund (S) 
3) Vård- och omsorgsprogrammet; Kenneth Löthegård (C) och Johan Enfeldt (S) 
4) Barn- och fritidsprogrammet; Monica Avås (M) och Jessica Lovéus (SD) 
5) Bygg- och anläggningsprogrammet; Agneta Willey (MP) och Tina Löfgren (S) 
6) El- och energiprogrammet; Mats Flodin (M) och Hans Vrede Lindström (V) 
7) Fordons- och transportprogrammet; Roland Wallhuss (KD) och Johan Engwall 
(S) 
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Utskottets beredning 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 3 
februari 2021. 

Utskottets förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan 
ställningstagande. 

__________ 
 
Kopia till: 
Westerlundska gymnasiet, för kännedom
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