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Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr BUN 2019/00161 16 

Val av politiska representanter på Uddevalla gymnasieskolas 
lokala program- och yrkesråd mandatperioden 2019–2022 
Sammanfattning 
Uddevalla gymnasieskolas program har årligen program- och yrkesråd där rektor, lärare, 
elever och representanter från bransch och politik träffas för att bland annat diskutera 
utbildningens organisation, arbetsplatsförlagt lärare (APL), arbetsmarknad samt 
synpunkter från elever och bransch. 
  
Inför program- och yrkesråd under mandatperioden 2019–2022 behöver barn och 
utbildningsnämnden utse representanter till Uddevalla gymnasieskolas råd för att bland 
annat fånga upp synpunkter från elever, lärare och bransch. En förtroendevald per råd 
ska utses.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-09-11.      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att utse representanter till Uddevalla gymnasieskolas lokal program- och yrkesråd för 
mandatperioden 2019-2022 enligt tjänsteskrivelse för att bland annat fånga upp 
synpunkter från elever, lärare och bransch,  
   
att det utgår arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till den förtroendevald 
som deltar på program- och yrkesråd samt 
 
att varje utsedd representant, i första hand, får utse valfri ersättare från sin egen 
partigrupp vid frånvaro och i andra hand meddela frånvaro till nämndsekreterare och 
ordförande som utser representant   
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Handläggare 
Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 
Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Val av politiska representanter på Uddevalla gymnasieskolas 
lokala program- och yrkesråd mandatperioden 2019–2022 

Sammanfattning 
Uddevalla gymnasieskolas program har årligen program- och yrkesråd där rektor, lärare, 
elever och representanter från bransch och politik träffas för att bland annat diskutera 
utbildningens organisation, arbetsplatsförlagt lärare (APL), arbetsmarknad samt 
synpunkter från elever och bransch. 
  
Inför program- och yrkesråd under mandatperioden 2019–2022 behöver barn och 
utbildningsnämnden utse representanter till Uddevalla gymnasieskolas råd för att bland 
annat fånga upp synpunkter från elever, lärare och bransch. En förtroendevald per råd 
ska utses.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-09-11.      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att utse representanter till Uddevalla gymnasieskolas lokal program- och yrkesråd för 
mandatperioden 2019-2022 enligt tjänsteskrivelse för att bland annat fånga upp 
synpunkter från elever, lärare och bransch,  
   
att det utgår arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till den förtroendevald 
som deltar på program- och yrkesråd samt 
 
att varje utsedd representant, i första hand, får utse valfri ersättare från sin egen 
partigrupp vid frånvaro och i andra hand meddela frånvaro till nämndsekreterare och 
ordförande som utser representant   
 
 
   

Ärendebeskrivning 
Inför program- och yrkesråd under mandatperioden 2019–2022 behöver barn och 
utbildningsnämnden utse representanter till nedanstående råd för att bland annat fånga 
upp synpunkter från elever, lärare och bransch. Föreslagen representant i tabell nedan är 
överförd från vårterminens beslut 2019-02-28 § 27.  
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Lokalt programråd- Yrkesprogram  Inriktning BUN representant 

Fordons- och transportprogrammet Mekaniker Sonny Persson (S) 

Fordons- och transportprogrammet Transport Sonny Persson (S) 

Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon Sonny Persson (S) 

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad Bjarne Rehnberg (UP) 

Bygg- och anläggningsprogrammet Plåt Sonny Persson (S) 

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri Niklas Moe (M) 

VVS- och fastighetsprogrammet Niklas Moe (M) 

El- och energiprogrammet Carl-Gustav Gustafsson (L) 

Industritekniska programmet Alla inriktningar  Bjarne Rehnberg (UP) 

Hantverksprogrammet Stylist/Textil Pierre Markström (C) 

Hantverksprogrammet Florist Pierre Markström (C) 

Hantverksprogrammet  Frisör  Veronica Vendel (S) 

Hantverksprogrammet  Finsnickeri  Martin Pettersson (SD) 

Barn- och fritidsprogrammet Stefan Eliasson (SD) 

Handels- och 
administrationsprogrammet Krzysztof Swiniarski (SD) 

Vård och omsorgsprogrammet  Hampus Marcusson (S) 

Restaurang och livsmedelsprogrammet
Hotell och turismsprogrammet  Pierre Markström (C) 

Naturbruksprogrammet   Djur Martin Pettersson (SD) 

 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 
 


