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SAMMANTRADE SPROT OKOLL

Protokoll ftirt vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalfiirbund.

Tid

PIats

Närvarande

Övriga deltagande

Underskrifter

Torsdagenden28 apnl2}Il klockan 10.00- 14.30

Kunskapssmedj an i Paj ala

Tommy Nyström, Gällivare, ordforande
Birgitta Larsson, Gällivare
Stefan Andersson, Jokkrnokk
Arura Hövenmark, Jokkmokk
Niklas Sir6n, Kirwra
Gunnar Selberg, Kiruna
Kurt Wennberg,Pajala
Birger Lahti, Pajala

Stig Eriksson, Gällivare
Jan Larsson,Pajala
Lena Jatko, kommunchef Pajala
Lennart Johansson, kommunchef Gällivare
Anders Nygårds, kommunchef Jold<rnokk
Lennart Andersson, kanslichef Lkf
Monica Lundkvist Renström, sekreterare, utvecklingsledare Lkf
Anna-Karin llkonsaari, controller Lkf
Tina Bäckström, projektledare Lkf $ 39
Peter Palo, rektor lärcentracheflkl $ 40

Ordftirande
Tommy

Sekreterare

Justerare *
Gufinar Sel
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$ 33 Mötets öppnande
Ordförande lorklarar mötet öppnat.

S 34 Justerare
Att justera jämte ordörande valdes Gunnar Selberg och Kun Wennberg.

$ 35 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med två extra ärenden, val till vuxenutbildningsutskott samt
antagning yrkesftirarutbildning.

S 36 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

S 37 Ekonomisk rapport
Anna-Karin tlkonsaari ftiredrar ekonomisk rapport ftir perioden januari - april 201 1.

Sammantaget foljer kommunalftirbr.rndet budgeten och prognosen är att verksamheterna
även kommer att ftilja budgeten ftir helåret.

En alvikelse är att Lapplands Gymnasium ligger över budget for öwiga kostnader
vilket hänör från att interkommunala kostnader faktureras ojämnt över året.

Direktionen saknar en skriftlig prognos över helår ocb att det i underlagen ska vara
tydligt markerat vilka månader som rapporten avser. Aven riktpunkt i procent fiir
ftjrbrukade medel skall finnas angiven for respektive period.

tr'örslag till beslut

Ordforande foreslår direktionen

Att kansliet i kommande ekonomiska uppöljningar kompletterar materialet med
- en skriftligprognos överhelår
- . en tydlig markering i respektive underlag gällande vilka månader som avses
- en riktpunkt i procent för forbrukade medel fbr respektive period

Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att kansliet i kommande ekonomiska uppöljningar kompletterar materialet med
- en skriftlig prognos över helår
- en tydlig markering i respektive underlag gällande vilka månader som avses
- en riktpunkt i procent for fiiörukade medel for respeltive period

Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.



S 38 Preliminär budget 2012 samt treårsplan 2012 -2014
Lennart Andersson ftiredrar att vid sammanträdet 28 april har direktionen att fatta
beslut om preliminär budget 2012 for kommunalftirbundet samt treårsplan2072-2014"
Efter detta skall den av direktionen beslutade preliminära budgeten göras till fijremål
for erforderliga politiska beslut i medlemskommunerna under maj-juni. Efter detta kan
direkiionen fastslå slutlig budget for kommunalfiirbundet och därmed kommunernas
medlemsavgifter ftir nästkommande år. Detta sker vid direktionssammanträdet 21 juni
eller altemati\.t vid ftirsta sammanträdet efter sommaren.

Controller Anna-Karin l-Ikonsaari ftiredrar de tre alternativa budgetörslagen, se bilaga
1:

Tre altemativa budgetforslae 2012 - 2014

LKF har tagit fram 3 st olika budgetforslagfor 2012-2014. Varje ftirslag innehåller en
löneökning pä3 % frän2011-04-01 och ett PO på 38,98 samt volymanpassning av
personal på Lapplands Gymnasium i och med minskade ungdomskullar. Dessutom har

Förslae 1 en minskning av driftsbudget på Lapplands Gymnasium utifrån minskat
statsbidrag till gymnasieskolan per invånare med 71 kr lor 2012, 94 kr ftir 2013 och
141 kr for 2014. Sammantaget ger detta en ramminskning for Lapplands
kommunalförbund

20t2 2013 20t4
-6923 -8 78s -10 159

Förslae 2 en minskning på driftsbudget på Lapplands Gymnasium utifran minskat
statsbidrag till gymnasiet samt återfiiring av naturbruksmedel (skatteväxling).

Förslae 3 en minskning på driftsbudget på Lapplands Gymnasium utifrån ett
generellt sparbeting 1,5Yo pä den befintliga driftsbudgeten.

Kostnad ftjr löneökningar
För löneökningar iir utgångspunkten i samtliga tre budgetörslag en ökad kostnad om
30Ä per år. Totalt utgör liirargrupperna dan största delen av ftirbundets totala personal.
Nivån har valts utifrån forbundets forväntningar och krav på utvecklingsarbete och
ökad måluppfyllelse i linje med såväl nationella reformer ftir gymnasieskola och
vuxenutbildning som uppställda mål för den nya LKF-organisationen. Även fackliga
yrkanden och kända nivåer i medlemskommunerna har vägts in i bedömningen.

Budeet for lärcentra och kansli
Budgetforslagen for lärcentra och kansli utgår från motsvarande nivåer på
verksamheten som innan verksamhetsövergången till LKF samt gällande
verksamhetsmål1. Inga kända storlekar på studerandegrupperna kan beräknas på

motsvarande sdtt som fiir gymnasieskolornas ungdomskullar. I linje med tidigare
direktionsbeslut har inga uppräkningar vid sidan av lönekostnadsökningama
genomforts. Enligt fiirbundsordningens fordelningsnycklar skall en avstämning av
antalet utbildningsplatser vid lårcentra stämmas av i efterhand.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis består skillnaden mellan fiirslagen i tre olika nivåer av besparingar
for gymnasieorganisationen utöver den volymanpassning som de minskande
ungdomskullarna ger upphov till.
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Total budget enligt

Gällivare kommun
Jokkrnokks kommun
Kirunakommun
Pajala kommun

Gällivare kommun
Jokkrnokks kommun
Kirunakommun
Pajala kommun

Gällivare kommun
Joklcnokks kommun
Kirunakommun
Pajala kommun

Askanden
Bokenskolan
Välkommaskolan
Leastadiusskolan
Lärcentra Gällivare
Hj almar Lundhbomsskolan

ftirslag 1

2012 2013 20r4

Total budget enligt fiirslag 2
2012 2013 2014

82 780
23 t52
83 844
3L 231

78 429
23 slr
81 039
30 518

80 22s
23 989
82 900
31 184

20t3

72 073
23 447
79 002
29 975

83 69s
23 379
84 771
31 561

74 6s0
24 r90
81 860
30 998

Total budget enligt fiirslag 3
20t2 2014

Investerinesäskanden inftir 20 1 2
Konsekvensbeskrivningar kopplade till de olika investeringsbehoven är under
utarbetande och kommer att presenteras vid direllionens nästa sammanträde.

83 789
23 403
84 866
3t s95

80 870
24 16I
83 568
31 423

180 000
| 952 960

349 000
197 000

s 1s9 000

76 690
24 779
84 r23
31 808

Lärcentra Kiruna 250 000
Totalt 8 087 960

Kansliets bedömning infor kommande år 2013 och framåt - år att kommunalforbundets
investeringsprocess i möjligaste mån bör frikopplas från kommunemas. Detta skulle
innebära att kommunalörbundet sjä1r4 ffir hantera sina investeringar och även ta lån i
de fall detta blir aktuellt. Detta kräver i så fall direktionsbeslut kring rutiner och även
revidering av gällande finansiella mål.

Tjänstemannaberedning - dialog mellan LI(F och medlemskommunerna
I linje med uppdrag från direktionen har örslag till preliminär budget utarbetats i dialog
med tjänstemän fran medlemskommunerna. Kommunchefer och ekonomichefer från
kommunerna samt gymnasiechef, controller och kanslichef LKF har träffats vid tre
olika tillf?illen under perioden januari-april for diskussioner kring budgetprocessen, Vid
dessa träffar har även preliminära budgetdirektiv diskuterats. Parallellt med detta har
ekonomichefema och LKF:s controller sammanträtt vid ett par tillfrillen.
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Gymnasienämnden ftir Lapplands Gymnasium behandlade örslagen 20ll-04-06 men
protokollet har ännu inte justerats" Gymnasienämndens arbetsutskott foreslog vid sitt
sammanträd e 24 mars 20ll att gymnasienämnden ska utgå fran budgetförsla g 2 att fora
vidare som budgetäskande for 2072 och budgetplan ftjr 2013-201,4.

Gymnasienämnden fattade 20ll-04-06 beslut i linje med arbetsutskottets forslag men
protokollet är änu inte justerat. Gymnasienämnden fiireslog vidare att en reglering av
2010 års budgeterade naturbruksmedel från Gällivare kommun skall genomfiiras.

fjänstemannaberedningens slutsatser gällande ftirslagen
Beredningen med kommunernas kommunchefer och ekonomichefer har lett fram till att
medlemskommunemas tjänstemän örordar budgetforslag 1. Detta mot bakgrund av det
ekonomisk a läget i medlemskornmunerna. LKF:s kansli och gymnasiekansli ftirordar
budgetforslag2 mot bakgrund av de krav på fiirändring som gymnasiereformen och det
vidareutvecklade arbetssättet inom Lapplands Gymnasium ställer på organisationen.

Förhandling med fackliga organisationer
Information enligt MBL $19 med de fackliga organisationema kring budgetftirslaget
genomforts 27 apt''l.

I direkiionens diskussion fiirordas Budgetforslag alternativl av Tommy Nyström,
Birgitta Larsson, Kurt Wennberg, Niklas Sir6n samt Birger Lahti. Budgetforslag
altemativ 2 ftirordas av Arna Hövenmark, Stefan Andersson samt Gunnar Selberg.

Förslag till beslut

Ordfiirande fiireslår direktionen besluta

Att investeringsäskandet återremitteras och tas upp i junisammanträdet.

Att foreslå medlemskommunema att avsätta investeringsramar fijr LKF i awaktan på
slutligt investeringsbudgetäskande från forbundet

Att foreslå Gällivare kommun att reglera budgeterade naturbruksmedel for 2010 genom
överftiring av 473 tkr till Lapplands kommunalforbund till bärbara elevdatorer i trådlösa
nätverk vid gymnasieskolan

Att anta preliminär budget 2012 och treårsplan 2012 - 2014 for Lapplands
kommunalforbund enligt alternativ 1 samt att foreslå medlemskommunerna att besluta
om preliminär budget 2012 och treårsplan 2012 - 2014 for Lapplands
kommunalörbund enligt detta alternativ

Omröstning med majoritetsbeslut begärs gällande punkt 4; budget fijr 2012 samt
treårsplan 2012 - 1014.

F Shr S



ru resu
Namn Budsetförslas alternativ I Budsetförslas alternativ 2
Bireitta Larsson X
Stefan Andersson X
Anna Hövenmark X
Bireer Lahti X
Kurt Werurberg X
Niklas Sir6n X
Gunnar Selbers X
TommvNvström X
Totah 5 a

J

Omr<istninsens resultat

Beslut

Direktionen beslutar

Att investeringsäskandet återremitteras och tas upp i junisammanträdet.

Att ftjreslå medlemskommunerna att avsätta investeringsramar lor LKF i alvaktan på

slutligt investeringsbudgetäskande från forbundet

Att fiireslå Gällivare kommun att reglera budgeterade naturbruksmedel ör 2010 genom
överftiring av 473 tkr till Lapplands kommunalörbund till bärbara elevdatorer i trådlösa
nätverk vid gymnasieskolan

Att anta preliminär budget 2012 och treårsplan 2012 - 2014 for Lapplands
kommunalforbund enligt altemativ 1 samt att fiireslå medlemskommunerna att besluta
om preliminär budget 2012 och treårsplan 2012 -2014 for Lapplands
kommunalfiirbund enligt detta altemativ
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S 39 Besöksnäring i utveckling, slutrapport ESF-projekt
Tina Bäckström öredrar att direktionen beslutade 2008-02-22 godkänna att kansliet
ansökte om medel från Europeiska socialfonden till forstudien Besöksnäring i
utveckling. Efter att forstudien beviljats, beslöt direktionen också 2008 -06 -23
godkiinna anställrring av projektledare. LKF hade under sommaren och början av hösten
2008 i samverkan med besöksnäringen i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala,
inventerat, dokumenterat och analyserat behov av kompetensutveckling for
besöksnäring i regionen. Fokus 1åg på att möta branschens behov av kortare satsningar
ftir redan verksam personal inom områden som befintliga, längre utbildningar -
exempelvis naturguideprogrammet - inte täckte in.

Arbetet inom fbrstudien mötte ett mycket positivt gensvar från branschen och
resulterade i en sammanställning med utbildningsönskemål från fiiretag i samtliga fna
medlemskommuner. Högt upp bland företagens önskemål fanns utbildning inom
värdskap, ledarskap, storytelling, guidning, språk, matupplevelse samt IT och
entreprenörskap/paketering. Efterfrågan och preliminiira intresseanmälningar från
fiiretag motsvarade ca 150 studieplatser på kortare kurser och utbildningar. Merparten
av dessa skulle inte vara poänggivande eller ligga på högskolenivå.
Ansökan gällande ett huvudprojekt godkändes av direktionen 2008-12-77.Tankenvar
att LKF genom ett huvudprojekt skulle erhålla extem finansiering for att anordna de
utbildningar som efterfrågades. Projektet beviljades och aktiviteterna har genomfbrts
under 2009 -2010. Slutrapport se bilaga 2.

Beviljade medel var 3,5 miljoner till kursavgifter, kurslitteraturlogi, resor, mat samt
kostnader fiir projektledning. Projektet fijrbrukade dry$-2 miljoner kronor. Differensen
kom av att nägra kurser ställdes in pga fä anmälningar samt sena avanmälningar till
vissa kurser.

Totalt har 48 foretag deltagit i kompetensutveckling.

Sammantaget har näringen upplevs projektet som lyckat och en ansökan om en
örlängning av projeklet under mars 2011 - juni 2012har beviljats.

Förslag till beslut

Ordforande ftireslår direktionen

Att med godkännande lägga informationen till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

Att med godkännande lägga informationen till handlingarna
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$40 Kvalitetsgranskning av SFI i Kiruna - ftirslag till åtgärder
Lennart Andersson och Peter Palo öredrar att kort efter höstterminens start 2010
genomftirde Skolinspektionen 1 4- 1 6 september en kvalitetsgranskning av
svenskundervisning ftir invandrare i Kiruna. Granskningen genomfördes utifrån
Skollagen, liiroplanen öwiga ftirfattningar och forskning inom området.
Verksamhetsövergången ftjr lärcentra från medlemskommunerna till LKF genomfördes
1 juli 2010. Detta irurebiir att granskningen riktade sig mot den organisation Kiruna
kommun just lämnat över. Eftersom det blir kommunalörbundet som utifrån
direktionens beslut genomfor erforderliga forbättringsåtgärder utifrån granskningen,
avser kansliet att fora en dialog med Kiruna kommun om de kostnader som ev. kommer
att v Na ftirknippade med åtgärderna.

Sammanfattning av Skolinspektionens beslut eft er granskningen
Skolinspektionen har i beslut 20i0-l 1-29 meddelat ett antal regelbrister / kvalitetsbrister
vilket innebär att huvudmannen senast inom 6 månader (29 maj 2011) skall redovisa till
Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna avses leda fram till
ftirbättringar. Skolinspektionens beslut bifogas som underbilaga 4b i denna handling.
Bland regelbristerna kan nämnas att Sfi-studerande inte erbjuds undervisning under
hela året och att huvudmannen inte fastslagit antal undervisningstimmar som skall gälla
ör varje kurs. Skolinspeklionen menar också att alla studerande inte far tillgång till
undervisning inom tre månader efter att rätt till Sfi inträtt och att man inte får tillgång
till det särskilda stöd i undervisningen man har rätt till. Som kvalitetsbrister påtalas att
huludmannen i högre grad bör efterfråga verksamhetens resultat och att de studerande
bör ges bättre kiinnedom om kursplanen. Aven kartläggrungen av de studerandes
kunskapsnivåer och inplacering på studieväg bör örbättras. Det bör också enligt
Skolinspektionen säkerställas att lärarna har kompetens ftir den undervisning de ska
bedriva. Direktionen behandlade ärendet 2010 -12 -17. Skolinspektionens beslut
ftiredrogs ftir direktionen vid sista sammanträdet under foregående mandatperiod -
2010-12-17. Direktionen beslutade då:

att uppdra åt kansli och lärcentra att under våren 201I återkomma till direktionen med
information om vidtagna åtgärder samt fbrslag till åtgärdsprogram med anledning av
inspektion/granskning av SFI i Kiruna

Förslag till åtgärder
Ansvarig lärcentracheflrektor har tillsammans med kansliet utarbetat ftirslag till
åtgärder med anledning av Skolinspektionens iakttagelser. Dialog har också örts med
berörd personal och med öwiga lärcentrachefer/reklorer inom Lapplands liircentra.
Förslag till åtgärder bilaga 3.

Samtliga åtgiirder som fbreslagits avser endast Sfi vid lärcentrum Kiruna. Enligt
verksamhetsmål ftir Sfi som antagits av direktionen skall sedan behovet av motsvarande
vidareutveckling vid öwiga tre låircentra undersökas.
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Förslag till beslut

Kansliet foreslår direktionen besluta

Att godkänna öreslagna åtgärder enligt bilaga 2 for Sfi vid lärcentrum Kiruna

Att uppdra åt kansliet att ftira dialog med Kiruna kommun kring kostnader utöver
budget ftir dessa åtgärder

Att uppdra åt kansliet att inlämna åtgärdsprogrammet till Skolinspektionen

Att en uppfiiljning av samtliga åtgärder skall redovisas till direktionen senast i
samband med årsredovisningen 201 1.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna ftireslagna åtgärder enligt bilaga 2 ftir Sfi vid lärcentrum Kiruna

Att uppdra åt kansliet att fora dialog med Kiruna kommun kring kostnader utöver
budget for dessa åtgärder

Att uppdra åt kansliet att inlämna åtgärdsprogrammet till Skolinspektionen

Att en uppfoljning av samtliga åtgiirder skall redovisas till direklionen senast i
samband med årsredovisningen 20 1 1.
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S 42 Kanslichefen informerar/delgivningar
Lennart Andersson ftiredrar att
Bo-Isak Apelqvist är anställd som Energi- och klimatrådgivare 100 % frånl6 mars 2011
tillsvidare under forutsättning att examen avläggs.
Maya Forsberg är anställd som projektledareT5 Yo inom Energi- och klimatrådgivning
19 april20Il - 31 december20II.
Caroline Johansson är anstä11d som Handläggare med PA-inriktning tills vidare 100 %
från I april 2011. Caroline kommer attvara tjänstledig 80 % i awaktan av att tidigare
arbetsgivare har rekryterat ersättare.
Anna-Lena Löfbom är anställd som vikarierande Upphandlingssamordnare 100 %
under tiden 25 mars 2011 - 9 december 2011.

Förslag till beslut

Ordforande foreslår direktionen

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingama.

S 43 Val till vuxenutbildningsutskott
Lennart Andersson foredrar att valet av Kirunas representanter i vuxenutbildnings-
utskottet ska ske vid detta sammanträde. Owiga kommuners representanter utsågs vid
direktionens sammanträde i mars 201 1.

Förslag till beslut

Ordfiirande föreslår direktionen besluta

Att välja foljande personer som ledamöter/ersättare i luxenutbildningsutskottet.

Kommun Ledamot Ersättare
Kiruna Niklas Sirön Kristina Zakrisson

Beslut

Direllionen beslutar

Att välja filjande personer som ledamoter/ersättare i vuxenutbildningsutskottet.

Kommun Ledamot Ersättare
Kiruna Niklas Sir6n Kristina Zakrisson
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$ 44 Antagning av yrkesftirare Pajala
Lennart Andersson föredrar att vid Lapplands Lärcentra, Pajala har antagning
genomforts av antagnings gruppen.

Direktionen har som ansvarig nämnd att ta ställning till urvalsprinciper och antagmng.

Enligt fiirordning (2009:a! om statsbidrag for yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning 3 $ skall "om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till
utbildningen, företrride ges till den som oqvsett tidigare utbildning har en svag stdllning
på arbetsmarlvtaden"

För att bedöma svag ställning på arbetsmarknaden har ftiljande faktorer beaktats vid
urvalet: 

uträndskbakgund
Funktionshinder
Tid utanör arbetsmarknaden

: ff#i'fi::,*ålffi fffr åTn:t** 
uu' gvmnas i esko I an)

Vidare skall hänsyn tas till underrepresenterat kön i branschen, samt risk fiir
arbetslöshet.

Förslae till antaqnine
Av totalt 28 sökande öreslås att 14 sökande antas till yrkesforarutbildningen och 5
sökande erbj uds reservplats.
Förslag till antagning redovisas i separat antagningsprotokoll och foredras vid
direktionens sammanträde.

Förslag till beslut

Kansliet ftireslår direllionen besluta i enlighet med antagningsgruppens forslag

Att godkänna urvalsprinciper for antagrung till Yrkesforarutbildning i Pajala.

Att godkänna antagning till Yrkeslorarutbildning i Pajala.

Beslut

Direktionen beslutar

Att godkänna urvalsprinciper ftir antagning till Yrkesörarutbildning i Pajala.

Att godkänna antagning till Yrkesfijrarutbildning i Paj ala.
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Introduktion till Lkf's uppdrag
Lennart Andersson informerar om Lkf's organisation och styrdokument.

Direktionen är fiirbundets högsta beslutande organ och samtidigt "nämnd" fijr den
LKF-verksamhet som inte är gymnasieskola. Gymnasienämnden styr Lapplands
Gymnasium som fungerar som en egen fiirvaltning. Tre typer av ärenden från
Lapplands Gymnasium ska också alltid upp i direktionen:
- Budget/ekonomi
- Samverkan, andra utbildningsnivåer
- Överordnade styr- o policydokument

Förbundsordnineen
Kommunalörbundets "grundlag", ägs tillsammans av medlemskommunemas
fullmäktigeörsamlingar. Ändringar i foöundsordningen kräver fyra fullmäktigebeslut.
Arbetsordning for direktionen
Sätter ramar kring direktionens arbetsformer, ägs av direktionen och kan revideras när
helst direktionen så beslutar
Delegationsordnine
Fördelar beslutsrätt och ansvar från direktionen till presidiet och till tjänstemännen, ägs

av direktionen

För ett kommunalforbund gäller i stort sett saillma bestämmelser i Kommunallagen och
Kommunala redovisningslagen som för en kommun. LKF har genom
arbetsgivarorganisationen Pacta samma kommunala kollektivavtal som kommunema.
Medlemmarna i kommunalftirbundet utgörs av fullmäktigeforsamlingama

Bestämmelserna om forbundsordning for kommunalftjrbund finns i Kommunallagen.

Förslag till beslut

Ordförande foreslår direktionen

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut

Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Avslut
Ordforande tackar for visat intresse och avslutar m<itet.
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