SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund.
Tid

Fredagen den 1 oktober 2010 klockan 10.00 – 13.00

Plats

Kommunhuset i Pajala

Närvarande

Stig Eriksson, Gällivare ordförande
Anita Sköld, Pajala
Britta Tervaniemi, Pajala
Jeanette Wäppling, Gällivare
Roger Suup, Kiruna
Anna Hövenmark, Jokkmokk
Sixten Eriksson, Jokkmokk

Övriga deltagande

Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Lennart Johansson, kommunchef Gällivare
Lennart Andersson, kanslichef Lkf
Monica Lundkvist Renström, sekreterare, utvecklingsledare Lkf
Per Wennebjörk, biträdande gymnasiechef Lkf
Anna-Karin Ukonsaari, controller Lkf

Underskrifter

Ordförande ………………………………………………..
Stig Eriksson

Sekreterare …………………………………………………
Monica Lundkvist Renström

Justerare

………………………………………………….
Roger Suup

………………………………………………….
Anita Sköld
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§ 44

Mötets öppnande
Direktionen konstaterar att Stig Eriksson är den närvarande ledamot som har
flest tjänsteår och därför i ordförandes och vice ordförandes frånvaro skall
förrätta val av mötesordförande för sammanträdet.
Stig Eriksson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 45

Val av ordförande för mötet
Stig Eriksson väljs till ordförande för mötet.

§ 46

Justerare
Att justera jämte ordförande valdes Roger Suup och Anita Sköld.

§ 47

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

§ 48

Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs med godkännande till handlingarna.

§ 49

Delårsredovisning januari till juni 2010
Lennart Andersson fördrog delårsrapport för januari till juni 2010, se bilaga 1,
han konstaterar att perioden har präglats av stora förändringar organisatoriskt då
Lkf gick från att ha ett tiotal anställda vid årsskiftet till cirka 300 anställda då
Lapplands Gymnasium blev en del av Lkf 2010-01-01. Övergången har fungerat
bra och det var glädjande att nästan alla av personalen valde att följa med.
Ekonomin är i balans och verksamheten bedöms kunna bedrivas inom beslutade
budgetramar. Likviditeten är god och finansiella mål bedöms vara uppnådda.
Revisorernas yttrande:
Utlåtande avseende delårsrapport 2010-06-30
Vi har i samband med genomförd granskning inte funnit något som tyder på att
kommunförbundets delårsrapport inte är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt. Undantaget principerna kring periodisering av
semesterlöneskulden vilket leder till ett något för högt resultat i delårsrapporten.
Utifrån lämnad resultatprognos för räkenskapsåret 2010 så delar vi
förbundsdirektionens bedömning att kommunallagens krav på en ekonomi i balans
kommer att uppfyllas innevarande år.
Av delårsrapporten framgår att kommunalförbundet bedömer att samtliga finansiella
mål kommer att uppnås under året. Beträffande verksamhetsmålen så är bedömningen
att de flesta målen kommer att uppnås. Sammantaget gör vi bedömningen att god
ekonomisk hushållning i stort kommer att uppnås för 2010.
Vi konstaterar att de av oss påpekade bristerna i föregående års delårsrapport har
åtgärdats och att framtagandet av rapporten har tidigarelagts med ca en månad.
För att utveckla delårsrapporten framgent lämnar vi följande rekommendationer:
 Utveckla rutiner för att säkerställa periodiserade rapporter.
 Ytterligare utveckla målanalysen kring de verksamhetsmässiga målen.
 Utveckla innehållet i tilläggsupplysningarna.
Vi bedömer i övrigt att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller syftet att ge
förbundsdirektionen underlag för styrning, ledning och kontroll av
kommunalförbundets samlade verksamhet.
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Förslag till beslut
Ordförande föreslår direktionen besluta
Att godkänna och fastställa delårsrapporten samt att lägga informationen till
handlingarna.
Att delårsrapport och revisionsutlåtande tillställs respektive fullmäktigeförsamling i
medlemskommunerna för godkännande.
Beslut
Direktionen beslutar
Att godkänna och fastställa delårsrapporten samt att lägga informationen till
handlingarna.
Att delårsrapport och revisionsutlåtande tillställs respektive fullmäktigeförsamling i
medlemskommunerna för godkännande.
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§ 50

Ekonomisk redovisning perioden januari till september 2011
Anna-Karin Ukonsaari föredrar att ekonomin är i balans, de avvikelser som kan nämnas
är att kostnaderna för kansliet ligger under beräknad budget. Det härrör bland annat till
kostnader som kommer att falla ut under hösten och att budgeten inte är periodiserad
korrekt. Bedömningen är att budgeten är i balans vid årsskiftet. Den ekonomiska
rapporten delas ut till direktionen.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår direktionen
Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
Beslut
Direktionen beslutar
Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
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§ 51

Investeringsäskanden för 2011
Lennart Andersson föredrog att de fyra gymnasieskolorna inom Lapplands

Gymnasium har sammanställt investeringsäskanden inför 2011 som
gymnasiechefen sedan förelagt gymnasienämnden. Eftersom samtliga lokaler
tillhandahålls av medlemskommunerna som nyttigheter, avser äskandena till
största delen kostnader för utrustning för undervisning, samt kostnader för
server, lärplattform och trådlösa nätverk på skolorna.
LKF:s fyra lärcentra för högskola/vux har genom sina ITV-ansvariga sett över
utrusningarna för videokonferens. Förslaget till investeringsäskande nedan,
utgår från att 1 st studio på varje lärcentra skall uppgraderas under 2011.
Gymnasienämnden 2010-05-27
Gymnasiechefen föreslog vid nämndssammanträdet 10 05 27 att inlämnade
preliminära äskanden avseende trådlösa nätverk på gymnasieskolorna samt en
server för hantering av gemensam lärplattform skulle betraktas som första
prioritet och övriga inlämnade äskanden från gymnasieskolorna som andra
prioritet.
Gymnasienämnden beslutade att överlämna de förstaprioriterade äskandena till
LKF:s direktion tillsammans med de andraprioriterade äskandena från skolorna i
Jokkmokk, Gällivare och Pajala. De andraprioriterade äskandena från Kiruna
skulle enligt gymnasienämndens beslut bearbetas avseende nivåerna, innan de
överlämnades till direktionen. Preliminära äskanden från Lapplands Gymnasium
har lämnats till medlemskommunernas ekonomiavdelningar för kännedom.
Äskanden avseende Lapplands Gymnasium, prioritet 1
De äskanden från Lapplands Gymnasium som gymnasienämnden gett högsta
prioritet har direkt koppling till det distansöverbryggande arbetssätt och de
blandade undervisningsformer som kommer att vara av central betydelse för
fortsatt utvecklingsarbete.
Trådlöst nätverk Välkommaskolan, Gällivare

300 tkr investeringsreserv

2010 Gve

Trådlöst nätverk Hj.Lundbohmsskolan, Kiruna
Trådlöst nätverk, Laestadiusskolan, Pajala
Trådlöst nätverk, Bokenskolan, Jokkmokk
Totalt Lapplands Gymnasium prioritet 1

700 tkr
161 tkr
154 tkr
1 315 tkr

Äskanden avseende Lapplands Gymnasium, prioritet 2
Bokenskolan, Jokkmokk
Utrustning fortsatt uppbyggnad EC,
eldistribution
150 tkr
Möbler klassrum, arbetsrum
150 tkr
Välkommaskolan, Gällivare
Möbler till klassrum, entréer
och restaurang HR
Maskiner IP (enl. investeringsplan)

200 tkr
160 tkr
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Hj.Lundbohmsskolan, Kiruna
Gymnasiechefen har uppdragit åt skolledarna
på Hj.Lundbomsskolan att bearbeta äskandena
enligt gymnasienämndens beslut.
Laestadiusskolan, Pajala
Utrustning datasalar, smartboards, projektorer

160 tkr

Totalt Bokenskolan, Välkommaskolan
och Laestadiusskolan, prioritet 2

820 tkr

Äskanden avseende lärcentra i de fyra medlemskommunerna, prioritet 1
Videokonferens nyttjas alltjämnt i ett flertal programutbildningar, kurspaket och
fristående kurser på högskolenivå. Videokonferens är dessutom en viktig
kommunikationsform för en rad olika arbetsmöten, internt inom LKF likaväl
som tillsammans med externa samarbetsparter. För att säkerställa funktion,
kvalitet och driftssäkerhet finns behov av uppdatering av utrustningarna vid
samtliga lärcentra. ITV-ansvariga har sammanställt ett förslag som kansliet efter
dialog med lärcentracheferna nu förelägger direktionen. Förslaget utgår från att
1 st studio i varje kommun uppdateras under 2011 genom att ny
utrustning/hårdvara och ny programvara upphandlas.
Förslag till äskande/kostnader:
Gällivare lärcentra
120 tkr
Jokkmokks lärcentra
120 tkr
Kiruna lärcentra
120 tkr
Pajala lärcentra
120 tkr
Totalt fyra lärcentra
480 tkr
Äskanden avseende lärcentra i de fyra medlemskommunerna, prioritet 2
Utöver de förstaprioriterade äskandena från lärcentraorganisationen har
ytterligare äskande från Kiruna lärcentrum inkommit. Äskandet avser
ombyggnad av lektionssalar vid Kiruna lärcentrum och har efter dialog mellan
kansli och lärcentrachefer givits prioritet 2.
Lärcentrum Kiruna, Kunskapsparken har behov av att verksamhetsanpassa
lektionssalar/föreläsningssalar p.g.a. i första hand den ökande volymen av
studerande inom Sfi, svenska för invandrare.
Ombyggnaden avser två salar som nu är avdelade med fast vägg. I dessa salar
har vi behov av att installera dragväggar som är öppningsbara då behov av större
salar krävs.
Ombyggnadskostnad inkl. dragväggar: 250.000:Totalt lärcentra prio 2: 250 tkr
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Förslag till beslut
Ordförande föreslår direktionen besluta
Att godkänna äskande från Lapplands Gymnasium, prioritet 1, totalt 1 315 000
kronor.
Att godkänna äskanden från lärcentra inom LKF, prioritet 1 totalt 480 000
kronor.
Att godkänna äskande från Lapplands Gymnasium, prioritet 2, totalt 820 000
kronor.
Att godkänna äskanden från lärcentra inom LKF, prioritet 2 totalt 250 000
kronor.
Att äskande från Hjalmar Lundbohmsskolan, prioritet 2 efter bearbetning av
gymnasiechef får lämnas till Kiruna kommun för prioritering.
Att godkända äskanden skall lämnas till den medlemskommun där respektive
investering planeras.
Att uppdra åt kansliet att tillsammans med respektive kommuns ekonomikontor föreslå
riktlinjer för investeringsäskanden från LKF.
Beslut
Direktionen beslutar

Att godkänna äskande från Lapplands Gymnasium, prioritet 1, totalt 1 315 000
kronor.
Att godkänna äskanden från lärcentra inom LKF, prioritet 1 totalt 480 000
kronor.
Att godkänna äskande från Lapplands Gymnasium, prioritet 2, totalt 820 000
kronor.
Att godkänna äskanden från lärcentra inom LKF, prioritet 2 totalt 250 000
kronor.
Att äskande från Hjalmar Lundbohmsskolan, prioritet 2 efter bearbetning av
gymnasiechef får lämnas till Kiruna kommun för prioritering.
Att godkända äskanden skall lämnas till den medlemskommun där respektive
investering planeras.
Att uppdra åt kansliet att tillsammans med respektive kommuns ekonomikontor föreslå
riktlinjer för investeringsäskanden från LKF.
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§ 52

Utbildningsstarter hösten 2010
Monica Lundkvist Renström föredrar antal studenter som startat programutbildningar
hösten 2010.

Program

Gällivare

Jokkmokk

Kiruna

Pajala

Totalt

3

2

11

Lärarutbildning

6

Vårdadmin.

2

1

3

Arbetsterapeut

1

1

2

Specialist SSK

1

3

1

1

2

3

4

18

Turism o
gastronomi
Fastighetsteknik

14

Vattenkraftteknik

1

24

6

24

Övriga

2

1

1

3

7

Totalt

26

31

11

6

74

Naturguide – RM

10

10

Antalet nybörjare har minskat sedan hösten 2009.

Förslag till beslut
Ordförande föreslår direktionen
Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Beslut
Direktionen beslutar
Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§ 53

Ekonomprogrammet 180 hp
Monica Lundkvist Renström föredrar att Ekonomprogrammet har bedrivits inom

Lapplands kommunalförbund med examen för 22 studenter 2005. Lkf har
positiva erfarenheter av utbildningen genomförande med Luleå tekniska
universitet som utbildningsanordnare.
Arbetsmarknadens behov av ekonomprogrammet
Tillväxtanalys har gjort en studie i Gällivare, Kiruna och Pajala om framtida
arbetskraftsbehov i första hand inriktad på den ökande gruvnäringen
”Malmfälten under förändring”. I rapporten finns även statistik allmänt om
pensionsavgångarna i kommunerna över en tioårsperiod.
Yrkesområde
Gällivare
Yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning
Arbete inom teknik och data
186
Hälso- och sjukvårdare
211
Lärare
206
Ekonomer, jurister, säljare m fl
132
Socialsekreterare, behandlingsassistenter,
39
fritidsledare m fl
Övriga yrken som kräver eftergymnasial
68
utbildning
Yrken som normalt kräver gymnasial utbildning
Kontors- och kundservice
204
Vård och omsorgsarbete
417
Service-, storhushåll- och restaurangarbete
56
Försäljning inom detaljhandel mm
82
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och
30
fiske
Hantverksarbete i bygg och tillverkning
430
Process- och maskinoperatörer
100
Transportarbetare
197
Yrken med normalt små eller inga krav på utbildning
Arbete utan krav på särskild utbildning
164
Okänt
274
Totalt
2798

Kiruna

Pajala

Totalt

285
141
285
189
41

19
44
90
49
7

490
396
581
370
87

113

27

208

289
468
67
82
17

46
190
14
31
36

539
1075
137
195
83

559
95
199

101
32
62

1090
227
458

242
326
3406

70
141
960

476
7164

För yrkesgruppen ekonomer, jurister säljare är det totala antalet pensionsavgångar under tioårsperioden 370 stycken. Totalt arbetar idag 1 018 personer
inom gruppen ekonomer, jurister och säljare med eftergymnasial utbildning
vilket innebär att det är 36 % av personerna inom gruppen som kommer att avgå
med pension inom tio år.
Detta tillsammans med att den förväntade expansionen inom gruvnäringen även
bör medföra en ökad efterfrågan av personer med kompetens inom ekonomi,
inte minst bland de underenterprenörer som förväntas etablera sig i området gör
att vi ser stora kommande behov av personer med ekonomkompetens.
Enligt SCB´s statistik har ekonomer lägre arbetslöshet än genomsnittet och på 5
– 10 års sikt bedöms möjligheterna till arbete att vara medelgoda i riket. På
arbetsförmedlingen finns idag fyra civilekonomer registrerade som helt
arbetslösa i länet (varav två äldre än 60 år) och inom Lkf-kommunerna finns det
åtta personer som söker arbete inom ekonomi och är helt arbetslösa
(utbildningsnivå gymnasial/högskola).
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Rekrytering av studenter
Möjligheter att rekrytera studenter till utbildningen har bedömts utifrån de
kontakter som studievägledare och utbildningsledare har haft med studerande på
gymnasieskolor och vuxenutbildningar i området samt kontakter med boende i
kommunerna som efterfrågat utbildningen.
Lkf bedömer att minst tjugo studenter bör kunna rekryteras till utbildningen.
Platser bör erbjudas till samtliga lärcentra (Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och
Pajala). I det fall antalet studenter vid ett lärcentrum är få kan de ingå i
arbetsgrupper med något av de närliggande lärcentras studenter. Lämplig
utbildningsstart är höstterminen 2011.
Utbildningens genomförande
Luleå tekniska universitet (Ltu) planerar för att ge Ekonomie
kandidatprogrammet 180 hp (tre år) till lärcentra inom Lapplands
kommunalförbund, utbildningen ska baseras på videokonferenssända
föreläsningar och seminarier samt gruppövningar. Studenterna har möjlighet att
bygga på utbildningen till Civilekonom vid Ltu.
Eventuella garantikostnader
En förutsättning för Ltu är att det vid utbildningens start finns 20 studenter samt
att Lkf bistår med lokala handledare i vissa kurser. Om studentantalet (inklusive
fristående studenter) minskar under 20 studenter förutsätts att Lkf kompenserar
Ltu motsvarande student- och prestationspeng, 35 400 kr/år multiplicerat med
det ev. antal studenter som saknas upp till 20 år 1, 15 år 2 och 12 år 3.
Luleå tekniska universitet begär utvecklingskostnader om 48 000 kronor, de
ansvarar för kostnader i övrigt i samband med utveckling och genomförande av
utbildningen.
Beräknade kostnader
För lokala handledare beräknas kostnaden till 50 000 kronor för hela
utbildningen, utvecklingskostnader 48 000 kronor samt eventuella
garantikostnader är för utbildningen beräknade till maximalt 250 000 kronor.

10

Förslag till beslut
Kansliet föreslår direktionen besluta uppdra åt kansliet
Att sluta avtal med Luleå tekniska universitet gällande genomförande av
Ekonomie kandidat, 180 hp mot lärcentra inom LKF med utbildningsstart hösten
2011.
Att LKF:s kostnader för utbildningen helt skall finansieras inom beslutade
ordinarie budgetramar för respektive budgetår.
Beslut
Direktionen beslutar att uppdra åt kansliet
Att sluta avtal med Luleå tekniska universitet gällande genomförande av
Ekonomie kandidat, 180 hp mot lärcentra inom LKF med utbildningsstart hösten
2011.
Att LKF:s kostnader för utbildningen helt skall finansieras inom beslutade
ordinarie budgetramar för respektive budgetår.
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§ 54

Ansökan Yrkesvux
Lennart Andersson föredrar att Skolverket har liksom tidigare år öppnat
möjlighet för kommuner och kommunalförbund att inkomma med ansökan om
statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning.
Ansökningstiden löper ut 21 september 2010.
Statsbidrag kan lämnas för nationella kurser som i gymnasieskolan utgör
karaktärsämnen inom yrkesprogrammen. Statsbidrag kan även lämnas för
allmänna orienteringskurser eller orienteringskurser med yrkessvenska om högst
200 verksamhetspoäng per deltagare. En viss andel av statsbidraget kan även
lämnas för behörighetsgivande teoretiska kurser.
Eftersom lärcentra inom Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner
sedan 1 juli övergått till LKF skall en ansökan – för att Skolverket skall kunna
behandla den – först godkännas av styrelsen för utbildningen, som nu alltså är
direktionen.
Behov av yrkesinriktad, gymnasial vuxenutbildning har kartlagts av lärcentra i
respektive medlemskommun och sedan sammanställts till en gemensam ansökan
av lärcentrachefer och kansli. Denna preliminära ansökan har inlämnats till
Skolverket tillsammans med en ansökan om anstånd med protokollsutdrag över
politiskt beslut till efter direktionens sammanträde.
Ansökan har föregåtts av dialog med Arbetsförmedlingen och ett antal
branschrepresentanter för att säkerställa att utbildningarna svarar mot
arbetslivets behov.
Vad ansöker man om – hur räknas verksamhetspoäng?
För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom barn- och
fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, medieprogrammet
samt omvårdnadsprogrammet lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som
motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.
För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom
byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, fordonsprogrammet,
hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, industriprogrammet,
livsmedelsprogrammet och naturbruksprogrammet lämnas statsbidrag för en
årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng.
För orienteringskurser och teoretiska kurser som kan ge grundläggande
behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller behörighet
till yrkeshögskoleutbildning lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som
motsvarar 1 300 verksamhetspoäng. För orienteringskurser lämnas statsbidrag
för högst 200 verksamhetspoäng per deltagare.
Statsbidrag utgår under 2011 om 50 000 kr för en årsstudieplats omfattande 800,
1 100 eller 1 300 verksamhetspoäng. Statsbidrag beviljas inte för lokala kurser.
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Innehåll i gemensam ansökan för LKF
Ansökan avser följande utbildningar, fördelade på lärcentra och
verksamhetspoäng (vp):
Utbildning/program

Gällivare

Barn- o fritids
Handel- o admininstr. 1000
Media
1000
Omvårdnad
17500
Bygg
6350
El
6250
Energi
Hotell- o restaurang
Industri
7500
Totalt

Kurser
Allmän orientering
Yrkessvenska
Teoretiska kurser

1050
3200
13000

Jokkmokk
1000
1500
1950
5000

Kiruna

20000

Pajala

1000
14000

8000
8000
800
8000

1400
1650

Godstransport I
Totalt kurser

2000
1600
10000

1000
1400
4000
16 platser

Totalt
1000 vp
2500 vp
3950 vp
56500 vp
6350 vp
14250 vp
8000 vp
800 vp
15500 vp
108850 vp

4050 vp
7600 vp
28650 vp
a 600 vp
49900 vp

Förslag till beslut
Kansliet föreslår direktionen besluta
Att godkänna Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning i LKF-kommunerna för år 2011.
Beslut
Direktionen beslutar
Att godkänna Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning i LKF-kommunerna för år 2011.
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§ 55

Uppdragsutbildning
Lennart Andersson och Monica Lundkvist Renström föredrar att uppdragsutbildning
inom kommunal vuxenutbildning regleras av Kommunallag, Konkurrenslagstiftning
och Förbundsordningen.
I Jokkmokk finns unik utrustning och kompetens inom elkraftområdet samtidigt med att
det finns stor efterfrågan av utbildningsinsatser inom området. Vattenfall som äger
merparten av utrustningen har lagt ner sin utbildningsverksamhet men tillhandahåller
utrustningen så att Kunskapens hus ska kunna bedriva utbildning. Jokkmokks kommun
har en ambition om att utbildningsverksamheten inom energi och elkraft ska utvecklas
då det finns både kompetens och utrustning.
Kunskapens Hus bedriver idag viss uppdragsutbildning i området och ser att det finns
utvecklingsmöjligheter.
Förslag till beslut
Ordförande föreslår direktionen besluta
Att direktionen ser positivt på fortsatt utveckling samt att lägga informationen till
handlingarna.
Beslut
Direktionen beslutar
Att direktionen ser positivt på fortsatt utveckling samt att lägga informationen till
handlingarna.
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§ 56

Antagning till vuxenutbildning
Lennart Andersson föredrar att Urval och antagning till Bergarbetarutbildning har

genomförts vid Gällivare lärcentra/Komvux Gällivare. Totalt fanns 30 sökande
till 6 platser.
Direktionen har som ansvarig nämnd att ta ställning till urvalsprinciper och
antagning.
Enligt förordning (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning 3 § skall ”om samtliga behöriga sökande inte kan tas emot till
utbildningen, företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag
ställning på arbetsmarknaden”
För att bedöma svag ställning på arbetsmarknaden har följande principer använts
vid urvalet till Bergarbetarutbildningen
1. utförsäkrad
2. länge arbetslös
3. saknar gymnasiekompetens
4. saknar gångbar yrkesutbildning
Förslag till antagning
Av totalt 30 sökande föreslås att 6 sökande antas och 17 sökande placeras som
reserver. Ytterligare 7 sökande uppfyller ej behörighet till utbildningen.
Lennart Andersson redovisar sökande samt enligt vilken princip de ställs i
turordning.

Förslag till beslut
Kansliet föreslår direktionen besluta
Att godkänna urvalsprinciper för antagning till Bergarbetarutbildningen i
Gällivare.
Att godkänna antagning till Bergarbetarutbildning i Gällivare.
Beslut
Direktionen beslutar

Att godkänna urvalsprinciper för antagning till Bergarbetarutbildningen i
Gällivare.
Att godkänna antagning till Bergarbetarutbildning i Gällivare.

15

§ 57

Logo för Lapplands lärcentra
Monica Lundkvist Renström föredrar att i samband med LKF:s bildande

utarbetades huvudlogotypen ”Solen och renen” som sedan dess nyttjats i en lång
rad sammanhang från formella skrivelser till renodlat marknadsföringsmaterial.
En grafisk profil har utarbetats med logotypen som grund och den ingår även i
de ramar för nya hemsidor som kommer att nyttjas för all verksamhet inom
förbundet.
Logotypen kan idag sägas vara väl inarbetad och relativt välkänd hos de flesta
organisationer
förbundet samarbetar med.

(orange sol, blått L, i övrigt svart text)
Innan den gemensamma gymnasieorganisationen var politiskt beslutad och
samverkansavtal gällde mellan kommunerna, ombads ett antal företag att
utarbeta logo-förslag som skulle kunna nyttjas i marknadsföringen av det
gemensamma utbildningsutbudet. Efter att synpunkter inhämtats – inte minst
från elever – beslöt dåvarande utbildningsgruppen för Lapplands Gymnasium att
anta ett av förslagen som ny logotyp.
Denna logotyp nyttjas sedan dess av gymnasieorganisationen tillsammans med
”Solen och renen” på både formella skrivelser, hemsidor och i externa
annonsering.

(Vit text mot blå bakgrund
Utvärdering av marknadsföring kring högre utbildning inom LKF
För något år sedan utvärderades LKF:s marknadsföring av eftergymnasial
utbildning av Cerum vid Umeå universitet. Utvärderingen gav bland annat en
fingervisning om att benämningen Lapplands kommunalförbund inte självklart
kopplas till utbildning för vuxna om frågan ställs till våra kommuninvånare.
Våra lärcentra är inarbetade och välkända på orten, liksom i viss utsträckning
förkortningen LKF. Lapplands kommunalförbund väcker olika associationer,
men kopplas inte självklart till vår huvudverksamhet.

”Namntävling” utlyst inför lärcentras övergång till LKF
Personalen vid medlemskommunernas lärcentra uppmanades att inför
verksamhetsövergången inkomma med förslag på under vilken benämning våra
utbildningar för vuxna skulle kunna marknadsföras efter övergången. En grupp
bestående av lärcentrachefer och kansli fastnade för den enkla benämningen
Lapplands lärcentra. Detta eftersom lärcentrabegreppet är nationellt vedertaget
och blir allt vanligare också i folkmun. Kopplingen till Lapplands
kommunalförbunds formella namn och den nya domänen på Internet
lapplands.se ansågs också tydlig.
En reklambyrå har anlitats för att ta fram ett antal logoförslag som ska utgå från
Lkf´s logo med solen och renen. Personal vid lärcentra har röstat och en logo
med svart botten och orange ren fick en överväldigande majoritet av rösterna.
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Förslag till beslut
Ordförande föreslår direktionen besluta
Att kansliet går vidare med den förordade logon och lägger informationen till
handlingarna.
Beslut
Direktionen beslutar
Att kansliet går vidare med den förordade logon och lägger informationen till
handlingarna.
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§ 58

Kanslichefen informerar/delgivningar
Lennart Andersson informerar om
Övergången 1 juli för lärcentraverksamheterna till Lkf har gått bra och att nästan alla av
personalen tackat ja till övergång.
Inspektion SFI har skett i Kiruna och att rapport om detta kommer att delges
direktionen.
En inledande granskning av Yrkeshögskoleutbildningen Fastighetstekniker har skett i
Gällivare och rapport om detta kommer att delges direktionen.
Att en överenskommelse träffats mellan Lapplands Gymnasium och lärcentra om att
material och utrustning ska kunna lånas mellan verksamheterna.
Något uttag av avgifter av studenter på yrkeshögskoleutbildningar inte får ske.
Heli Puranen är anställd 80 % i sex månader från 4 oktober som en administrativ
förstärkning på kansliet.
Kiruna lärcentra har anställt Åsa Niia 100 % tillsvidare från ca 15 oktober som
administratör.
Ansökningstiden för utbildningsledare i Gällivare och Pajala har gått ut, cirka 30
ansökningar på respektive ort.
Lokala överenskommelser / lokala kollektivavtal för Lapplands Gymnasium och
lärcentra sägs upp och en ny personalpolicy ska utarbetas
Förslag till beslut
Ordförande föreslår direktionen
Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Beslut
Direktionen beslutar
Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

§ 59

Nästa möte
Nästa möte hålls fredag 17 december i Kiruna.

§ 60

Avslut
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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