
 

 

 
 

 

 

 

Protokoll fört vid Nitus styrelsemöte via Zoom 2021-04-29 

 
Närvarande:   Frånvarande: 

Thomas Norgren, Söderhamn   Lasse Sahlin, Nynäshamn 

Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamn  Hanna Sällström Jonasson, Gotland 

Christoffer Gyllenkall, Mora   

Joachim Kahlert, Norrtälje    

Niclas Engberg, Gävle,     

Maria Ahlstedt, Vetlanda (avviker vid 11)    
Anna Viltok, Gällivare,     

Birgitta Torgrimson, Örnsköldsvik    

Jerry Engström, Västervik 

Mats Larsson, Hässleholm     

Monica Hjelm, Hultsfred     

Lars-Uno Åkesson, Värnamo 

   

 

1.    Mötets öppnande 

Thomas Norgren hälsar styrelsen välkomna till styrelsemötet. 

        

 

2.   Val av sekreterare 

Ann-Sofie Gustafsson valdes till sekreterare. 

  

        

3.    Val av justerare samt godkännande av dagordningen. 

Som justerare för dagens protokoll föreslogs och valdes Niclas Engberg. 

       

  

4.    Föregående protokoll 

Vi går igenom föregående protokoll. Tillägg till protokollet att det är Jerry (med bistånd av 

Lars-Uno vid behov) som sitter med i regeringsuppdraget. För övrigt lades protokoll till 

handlingarna. 

        

 

5.    Rapporter: 

 

 -     Modellkommun för lärcentra 

Vi beslutar att separera kvalitetskriterierna från modellkommun för lärcentra. Kanske ta fram 

olika teman som man kan jobba med inom lärcentraverksamheten och lyfta kommuner som 



 

 

jobba framgångsrikt inom det temat. Olika lärcentra med olika förutsättningar ska visas. Även 

de som har lärosäte i kommunen. Gärna att lokalpolitiker berättar.  

 

Exempel på teman:  

- digitala sändningar 

- lärcentra naturlig part för arbetsgivare 

- visa hur lärcentra är grunden för utveckling. 

 

Förslag att plocka upp citat från kommuner kring hur de har tänkt när de satsar på lärcentrum.  

 

 

- Instruktion för styrelsearbete 

Maria har skickat ut ett förslag efter att hon och Thomas arbetat fram en beskrivning av 

uppdraget. Vi tar bort att styrelsemöten ska vara kopplade till Stockholm.  

Alla ska fundera på om det är ngt mer som ska ändras. Meddela eventuella ändringar till 

Maria senast 7 maj. Dokumentet ska vara klart innan årsstämman samt även spridas till 

valberedningen.  

 

 

6.    Information till nyhetsbrev 

 

- Stämman 

- Information om enkäten (men skicka ut länken separat via mejl till samtliga 

medlemmar) 

- Vad som är på gång kring kommande seminarium efter sommaren 

 

- Hur vi jobbar med konceptet modellkommun (denna spar vi till kommande 

nyhetsbrev) 

 

 

Vi ska inte lägga nyhetsbrevet på hemsidan utan bryta ut informationen och lägga det på 

hemsidan till exempel under ”på gång”.  

 

 

7.    Ämnen till nya seminarier 

- YH  

- Om pandemins verkningar på studier och studenter 

- Lärcentrastudie i Gävleborg 

 

Inga fler seminarier i vår utan först efter sommaren.  

 

 

8.    Ekonomi, nuläge 

Det kommer att bli 94 betalande kommuner nu när fakturorna gått ut.  

Jerry visar kommande budgetförslag inför stämman. Förslag på att medlemsavgiften ligger 

kvar men att vi sänker budgeterat medlemsantal till 90. Budgetförslaget skickas ut till 

styrelsen och alla kan titta och kommentera.  

 

 

 



 

 

9.    Årsstämman 

 

- Teknik 

Niclas med stöd av Christoffer fixar det tekniska.  

 

- Tidsplanering 

På förmiddagen fördelar vi tiden enligt följande: först välkomnande, 9:10-9:40 presentation 

av Vetlanda, sedan 9:40-10:10 presentation av Gällivare. Kort bensträckare mellan 

presentationerna. Sen frågestund och erfarenhetsutbyte till 10:30. Paus till 11 innan nästa del i 

programmet drar igång.  

 

- Årsmötet 

På eftermiddagen. Samma dagordning som det brukar vara.  

 

- Antal anmälda så här långt 

I dagsläget är det 35 anmälda. 

 

- Övrigt 

Vi har möte dagen innan klockan 15-16 för att stämma av det sista. 

Vi ger gåva till gästerna under stämman.  

 

 

10.  Aktuellt, rapporter från styrelsen 

 

Maria kommer med flera att ha erfarenhetsutbyte kring kontakterna med LiU kring 

förskollärarprogrammet.  

 

Ann-Sofie berättar om en lärcentrastudie i Gävleborg samt utbildning inom vindkraft samt 

förskollärare på gång.  

 

Mats har haft ett tufft sista halvår bland annat kring ekonomi och jobbat hårt för att bevara 

lärcentrum. 

 

Lars-Uno har fullt upp med olika uppdrag trots att det inte är några studenter. Många 

konferenser som man hjälper till att arrangera. Dåligt söktryck på tekniska utbildningar.  

 

Birgitta berättar om att Matilda Ernkrans lyft lärcentras viktiga roll inom innovationsarbetet 

på innovationsriksdagen. I övrigt rullar allt på. Nästa stadsbidragsansökan har det kommit ut 

information om. Man har landat i en ekonomisk modell kring ersättning när andra bedriver 

utbildning i lokalerna. Man jobbar med att möjliggöra två IT-utbildningar inom YH. Mycket 

arbete kring nuvarande lokaler och framtida möjligheter. Ambitioner att starta en 

innovationsarena och att få ihop detta med lärcentrum. Man kommer anställa studenter för att 

dokumentera saker de stöter på under sina studier. Kanske anställa en SYV framöver specifikt 

kring karriärväxling och omställning för de i arbete. 

Förslag på att vi kan göra en kartbild av lärcentrum och kopplingar till lärosäten.   

 

Anna berättar om stort möte inom projektet kraftsamling 14 juni med stor nationell 

uppslutning. Dialog med Lasse kring YH-utbildning behandlingspedagog.  

 



 

 

Christoffer berättar att det är lite lugnare nu men fortfarande osäkert kring vart lärcentrum ska 

vara lokaliserad. Eventuellt i en herrgård med bra läge. Förfrågningar kring utlokaliserad YH.  

 

Joachim har fokus på förberedelser inför tekniskt basår. Gruppen kommer att vara 

lokaliserade till en arbetsgivare.  

 

Jerry berättar om bra söktryck till programutbildningar. De har även utökat lokalerna och 

investerat i spännande teknik. Ska rekrytera studievägledare. 9 licentiander i 

forskningsmiljön. Nitusdagarna i Danmark har givit ett antal kommuner inom Nitus möjlighet 

till utbildningssamarbeten inom högskola och YH.  

 

Niclas berättar om YH-katalogen man gör i Gävle och delade den med stor framgång. Stort 

antal satellitortsgrupper i Gävle.   

 

Monica hoppas att man kan ta emot studenterna i höst. Lokalerna nu uppfräschade. Relativt 

bra söktryck. Många avslag på YH. Monica lämnar Hultsfred men jobbar kvar i projektet 

Campus i Småland (CiS). Haft ett lyckat digitalt studiebesök.  

 

Thomas berättar att det är intressanta diskussioner i Hälsingerådet samt att 

Hälsingekommunerna tagit tag i samarbete på ett bra sätt bland annat inom turism.  

 

 

11. Övriga frågor 

 

- Besök i Övik i juni.  

Vi tar beslut att skjuta fram besöket och köra digitalt möte förmiddagen den 

16/6 istället.  

 

- Datum Nitusdagarna.  

Förslag 30/11 och 1/12. Behövs ett möte inför detta. Thomas och Jerry 

samordnar möte. Möjligt att blanda in Include i detta.  

 

- Spara gemensamma dokument.  

Vi kommer fortsätta nyttja den grupp som Christoffer skapat.  

 

- Sammanställd adresslista för styrelseledamöter.  

Alla lägger in sina adresser i teamstråd. Även hemadress går bra.  

 

- Kvalitetsenkäten.  

Länken skickas från kansliet.  

 

 

 

Sekreterare:   Justeras:     Ordförande: 

 

 

 

 

/Ann-Sofie Gustafsson  /Niclas Engberg     /Thomas Norgren 

 


