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Verksamhetsplan 2021 BR Utbildning 

Sobonas bransch för utbildning omfattar ca 80 företag/organisationer som tillsammans 

sysselsätter ungefär 6700 medarbetare. 

Inom branschen bedrivs bland annat verksamhet inom förskola, grund- och 

gymnasieskola och utbildningsföretag.  

Syfte och verksamhetsmål 

Branschråden är ett samverkans- och samrådsorgan för Sobonas medlemmar inom 

samma bransch. Branschråd har till uppgift att inom ramen för verksamheten i 

Sobona, och i enlighet med Sobonas bolagsstyrelses strategier för att nå uppsatta mål, 

främja branschens/verksamhetsområdets gemensamma arbetsgivarintressen. 

I samband med avtalsrörelse kan övergripande avtalsfrågor rörande alla 

branscher/verksamheter diskuteras i branschrådet för att ge ordförande input inför 

diskussionerna i Avtalsrådet och kansliet input till förhandlingsarbetet.  

 

När det gäller branschspecifika avtalsfrågor kan branschrådet önska inrätta en 

arbetsgivardelegation med särskilda förhandlingsuppgifter för branschen. (Se punkt 6 

Branschrådsinstruktionen)  

 

Varje branschråd har möjlighet att arrangera aktiviteter till nytta för branschen. Det 

kan t.ex. vara att genomföra branschdag, studiebesök, eller utveckla webbstöd.  

Bolagsstyrelsen sätter årligen ramarna för denna typ av aktiviteter i Sobonas budget.  

 

Branschrådet ska för varje år fastställa en verksamhetsplan och årets arbete ska 

redovisas i en verksamhetsberättelse. Nedan följer en sammanfattning över vad som 

planeras för 2021 

Verksamhetsaktiviteter 2021 

Se datum för ordinarie branschrådsmöten för 2021 nedan. Extra möten kan tillkomma 

om särskilt uppkomna frågor uppstår. Under våren 2021 planeras fortsatt digitala 

möten med anledning av pandemin. 

Vid varje möte finns teman utöver ordinarie mötespunkter. De är enligt 

arbetsordningen för branschrådet; 

Januari/Februari Avstämning av föregående års branschråds 

verksamhetsberättelse 

Genomgång och inriktning av innevarande års aktuella 

förhandlingar inom arbetsgivarområdet - vård och omsorg 

April/Maj VP avstäms . Höstens Teman fastställs. Stödmallar för lokala 

avtal. 
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Sept/Okt Tema diskussioner. Planering av branschrådsresa och mål för 

denna. Effekter av Covid 19 för lärares arbetstid mm. 

 

Nov/Dec Mallar och stöd för lokala avtal, genomgång. Fortsatt planering 

av branschrådsresa. Verksamhetsplan för 2022 diskussion av 

innehåll. Tema forts. 

 

Branschrådet planerar också för att genomföra en branschrådsresa under VT 2022. 

Branschrådet kommer också fortsatt att följa upp övergången mellan de olika avtalen 

och effekter/behov utifrån Covid 19 (arbetsmiljö, arbetstid, avtal mm). Branschrådet 

kommer också ha en fortsatt omvärldsbevakning inom området. 

 

Följande frågor behandlas per arbetsmöte: 

1. Öppnande av mötet 

2. Fastställande av dagordning samt val av sekreterare 

3. Fastställa föregående mötesanteckningar 

4. Aktuell information från Sobona 

5. Aktuella frågor för branschen/företagen- i korthet 

6. Branschrådets teman och/eller aktiviteter (se ovanstående inriktning) 

7. Övriga frågor 

8. Avslutning 

 

Ledamöter för branschrådet 

 

Kenneth Larsson (ordförande), Montessoriskolan Malmen, Borås 

Lena Berggren, Förskolan Stormfågeln AB, Hägersten 

Mikael Cederberg, Jämtlands gymnasieförbund 

Egil Gry, Göteborgs Högre Samskola 

Kerstin Tegeback, Heliås Kunskapscentrum AB, Sundsvall 

Thomas Winqvist, Hälsinglands utbildningsförbund 

Carina Nilsson, Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 

Mohamed Farah, Umma Förskolor AB 
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Sammanträdesdatum för 2021 blir; 

26 mars 

18 maj 

Sept/Okt, datum ej klart 

Nov/Dec, datum ej klart 

 

 

För branschrådet 

 

Kenneth Larsson 

Ordförande  


