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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Protokoll fört vid möte inom Vuxenutbildningsutskottet Lapplands kommunalförbund. 

 

Tid  Onsdagen den 1 februari 2012 klockan 13.00 – 15.00  

 
Plats Videokonferens 

 Kunskapsgruvan Gällivare 

 Kunskapsparken Kiruna 

 Kunskapssmedjan Pajala 

 Kunskapens hus Jokkmokk 

 
Närvarande  Stig Eriksson, Gällivare, ordförande 

Niklas Sirén, Kiruna 

Jan Larsson, Pajala 

Catharina Johansson, Jokkmokk 

 

Övriga deltagande Monica Lundkvist Renström, tf. vuxenutbildningschef Lkf  

 Tina Bäckström, sekreterare, vik. utvecklingsledare Lkf  

  Eva-Britt Junkka, rektor/lärcentrachef Lkf Gällivare 

Peter Palo, rektor/lärcentrachef Lkf Kiruna 

Bertil Svartz, rektor/lärcentrachef Lkf Pajala 
Marie Kuoljok, rektor/lärcentrachef Lkf Jokkmokk 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter  Ordförande ……………………………………………….. 

   Stig Eriksson 

 

 

  Sekreterare ………………………………………………… 

   Tina Bäckström 

 

 

  Justerare …………………………………………………. 

   Catharina Johansson 
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§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Justerare 
 Att justera jämte ordförande valdes Catharina Johansson. 

 
§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

 

§ 4 Utvecklingsarbete inom Grund vux 
 Marie Kuoljok informerar om    

- Kommunens ansvar enl. § 10 i skollagen 

- Att antalet kursdeltagare inom grund vux 2011 var 122 st 

- I utvecklingsarbetet inom Grund vux arbetar man just nu med olika slags 

hjälpmedel 
 

Förslag till beslut 
 Ordförande föreslår Vuxenutbildningsutskottet 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 Beslut 
 Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

§ 5 Antagning vårterminen 2012 
 Eva-Britt Junkka föredrar att  

- Utbildningen inom Vård- och omsorg för personer med svenska som andra språk, 

med start vårterminen 2012, har 10 platser och 10 sökande varför urvalsregler ej 

behövt tillämpas.  
 

Peter Palo föredrar att 

- Till CNC- utbildning med start vårterminen 2012 har 9 elever antagits.  

Till utbildningen fanns 11 behörigt sökande, 1 icke behörig samt 1 för sent 

inkommen ansökan. I urvalet har Förordningen om kommunal vuxenutbildning 

(SFS2001:1012) 8§ följts. 

- Yrkesförare godstransporter CE har 16 platser. Utbildningen är riksrekryterande. 

Vid urval följs Förordningen om kommunal vuxenutbildning (SFS2001:1012) 3§ 

Bestämmelserna om urval i 3 kap.  Föreslår att tidigare definition av svag ställning 
på arbetsmarknadens används. Övriga behöriga sökande reservplaceras 
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Förslag till beslut 
 

Ordförande föreslår Vuxenutbildningsutskottet  

 

Att godkänna antagning enligt redovisade principer till gymnasial yrkesutbildning för 

vuxna våren 2012. 

 

Beslut 
 

Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

 

Att godkänna antagning enligt redovisade principer till gymnasial yrkesutbildning för 

vuxna våren 2012. 

 

 

§ 6 Kränkande behandling 
Peter Palo informerar om att i det ärende ang. anmälan om kränkande behandling av 

en studerande som inkommit till LC Kiruna har man hittat en lösning. En plan mot 
kränkande behandling och diskriminering har upprättas, avsikten är att arbeta utifrån 

planen under 2012. Planer mot kränkande behandling och diskriminering från 

respektive ort biläggs till protokollet.  

 

 

Förslag till beslut 
 Ordförande föreslår Vuxenutbildningsutskottet 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 Beslut 
 Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 

§ 7 SFI; avtal, granskningar 
Eva-Britt Junkka informerar om de förbättringsåtgärder som skolinspektionen 

identifierat vid den riktade tillsyn inom området SFI i Gällivare kommun.  

 

- Förbättringsåtgärder är att i ökad omfattning verka för att nå dem i kommunen 

som har rätt till sfi och motivera dem att delta i verksamheten. 

- Säkerställa att sfi kan kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter.  

- Svar med åtgärder har lämnats till skolinspektionen.   

 

Bertil Svartz informerar om de förbättringsåtgärder som skolinspektionen identifierat 

vid den riktade tillsyn inom området SFI i Pajala kommun.  

 

- Förbättringsåtgärder är att i ökad omfattning verka för att nå dem i kommunen 

som har rätt till sfi och motivera dem att delta i verksamheten.  
- Svar med åtgärder har lämnats till skolinspektionen.   
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Peter Palo informerar om att Kiruna och Gällivare har slutit avtal med kommunen 

kring ersättning för SFI för boende på Migrationsverkets anläggningsboende. 

 

Förslag till beslut 
 Ordförande föreslår Vuxenutbildningsutskottet 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 Beslut 
 Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 

§ 8 Ansökan och beslut; yrkesvux, lärling, fordonsförare 
Monica föredrar att 

- För yrkesvux har Lkf tilldelats 22 platser 

- För lärlingsvux har Lkf tilldelats 6,6 platser 

- För fordonsförare har Lkf tilldelats 16 platser 
 

Dessa volymer, som är utöver den kommunala budgeten, är avsevärt lägre än tidigare 

år.  

 

 Förslag till beslut 
 Ordförande föreslår Vuxenutbildningsutskottet 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 Beslut 
 Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 

§ 9 Samhällsorientering 
Eva-Britt Junkka informerar om Lapplands lärcentras avtal med Lkf-kommunerna 

angående samhällsorienteringen som utgör en obligatorisk del av nyanländas 

etableringsplan. Kommuner har ett ansvar att ge 60 timmar samhällsorientering på 

modersmål till nyanlända som ingår i Etableringsreformen.  

 

Samhällsorienteringen ges via ITV till fyra språkgrupper, fler språkgrupper står på tur. 

Då det är svårt för framförallt mindre kommuner att själva anordna 

samhällsorientering finns intresse från kommuner utanför Lkf att ansluta sig till 

samarbetet. Huvudansvaret för samhällsorienteringen ligger på Gällivare. 
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Förslag till beslut 
 Ordförande föreslår Vuxenutbildningsutskottet 

 

 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 Beslut 
 Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

 
 Att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

 

§ 10 Nästa möte 
 Nästa möte sker torsdag 6 september via videokonferens klockan 15.00 – 17.00. 

 

§ 11 Avslut 
 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 


