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Uppdrag 2016 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2016 
 

Gymnasienämnd 2016-02-18. 1 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

1:1  Att uppdra till förvaltningen att återrapportera ärendet kring den avstängda läraren         

vid nästa nämndsammanträde. Informationen läggs med godkännande till handlingarna. 

Ja Ärendet är återrapporterat till nämnden 

1:2 Att uppdra till förvaltningen att ge en uppföljning vid nästa nämnds sammanträde. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ja Ärendet är återkopplat till nämnden 

1:3 Att uppdra till förvaltningen att ge en uppföljning vid nästa nämnds sammanträde. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ja Ärendet är återkopplat till nämnden 

1:4 Att uppdra till förvaltningen att utreda om en summa ska avsättas till respektive 

skolas elevråd och i så fall återkomma med ett förslag på en pott. 

Ja Ärendet är avslutat 

1:5 Att uppdra till förvaltningen att återkoppla punkt 6:4 och 8:3 från 2015 för nämnden 

när informationen inkommit till förvaltningen. Informationen läggs med godkännande 

tillhandlingarna. 

Delvis Punkten 6:4 är återkopplad. Punkten 8:3 ligger 

hos controller och kommunala ekonomichefer 

för utredning 

1:6 Att Gymnasienämnden tittar på det nya förslaget på utvecklingsplanerna och 

återkommer med sina synpunkter vid nästa nämnds sammanträde samt att 

Gymnasiechefen kommer med ett förslag till beslut gällande utvecklingsplanerna vid 

nästa nämnds sammanträde. Förvaltningen uppdras att bjuda in Peter Pääjärvi för 

redovisning av sin enkät vid nästa nämndmöte. 

Ja Förslaget till ny utvecklingsplan lades fram vid 

nämndens sammanträde 2016-04-14. Peter 

Pääjärvi redovisade enkäten vid samma tillfälle 

1:7 Att uppdra till förvaltningen att se över antalet elever med examen från vård- och 

omsorgsprogrammet inom Lapplands Gymnasium och återrapportera detta vid nästa 

nämndsammanträde. 

Ja Samtliga uppgifter redovisades vid nämndens 

sammanträde 2016-08-30 

1:8 Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på datum för utbildningsdag för 

nämnden som berör ekonomi, regelverk och ersättningar rörande nyanlända, 

organisation och volymer och analys kring de två gymnasieskolorna i Gällivare och 

Kiruna. 

Ja Utbildningsdag genomfördes 2016-05-25 

1:9 Att ge förvaltningen i uppdrag att se över finansiering av en gemensam samordnare 

för Lapplands Gymnasium som ansvarar för bevakandet av kostnaderna och eftersök av 

medel från Migrationsverket för nyanlända. Förslaget skickas till ordförande och vice 

ordförande som sedan skickar vidare frågan för beredning till Direktionen. 

Ja Förslaget vidarebefordrades till direktionen för 

beslut 
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Uppdrag 2016 

1:10 Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om underlag finns för att starta 

inriktningen lastbil och mobila maskiner inom fordonsprogrammet i Gällivare eller om 

detta ökade behov av arbetskraft inom denna inriktning kan tillgodoses på annat sätt. 

Nej  

Gymnasienämnd 2016-04-14. 2 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

2:1 Att uppdra till förvaltningen att utföra de beslut på ändringar i utvecklingsplanen 

som tillkommit under nämndsmötet för att sedan återkomma med förslag till beslut. Att 

uppdra till förvaltningen att återkomma med information gällande forskning kring 

genusskillnader kopplat till skillnader på flickors och pojkars betyg.  

Delvis Mallen för utvecklingsplanen är förändrad 

återkoppling har skett och beslut fattades vid 

nämndens sammanträde 2016-12-08. Ingen 

information kring forskning har ännu 

rapporterats till nämnden 

2:2  Att uppdra till Peter Pääjärvi att återkomma med en sammanställning av resultatet 

vid nästa nämndmöte samt att uppdra till förvaltningen att utreda huruvida olämpliga 

kommentarer som syns i elevernas svar ska hanteras. 

Ja Resultatet är återkopplat vi nämndens 

sammanträde 2016-06-15. Direktiv för hur 

olämpliga kommentarer ska hanteras har 

lämnats till Peter Pääjärvi 

2:3 Att uppdra till förvaltningen att utreda nämndledamöternas närvaro för 2015 och 

2016 för att sedan redovisa detta till nämnden.  

Ja Närvaron för de två åren redovisades vid 

nämndens sammanträde 2016-06-15 

Gymnasienämnd 2016-06-15. 3 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt  

3:1 Att föreslå förvaltningen att ordna så att försök med digitala prov genomförs på alla 

skolor under nästa läsår samt att en utvärdering ges till nämnden efter läsåret 

Delvis Arbetet är påbörjat 

3:2 Att förvaltningen verkar för att svarsfrekvensen ökar betydligt och blir minst 80 % 

på varje enhet och skola. 

    Att enkätresultaten återkopplas och analyseras på enhetsnivå 

 

Delvis Arbetet är påbörjat 

Gymnasienämnd 2016-08-30. 4 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

4:1 Att förvaltningen tittar på vilka enheter som ska uppmärksammas för bra resultat  

och komma med förslag till gymnasienämndens nästa sammanträde 

     Att återkoppla till enheterna att gymnasienämnden värdesätter bra resultat. 

Ja Förslaget presenterades och beslutades vid 

nämndens sammanträde 2016-11-01 

Återkoppling har skett till rektorsgruppen 
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Uppdrag 2016 

4:2 Att förvaltningen till gymnasienämndens nästa sammanträde tar fram förslag på  

     åtgärder, (för att ta till vara erfarenheter från de som går i pension) 

Nej Arbetet har inte påbörjats ännu 

Gymnasienämnd 2016-11-01. 5 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

5:1 Att fortsatt information ges vid nästa sammanträde. (Avseende utvecklingen för 

samarbetet med Dundret) 

 

Ja Information lämnades vid nämndens 

sammanträde 2016-12-08 

Gymnasienämnd 2016-12-08. 6 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

6:1 Att förvaltningen tar fram en sammanställning över var ungdomarna som inte valt  

      våra skolor går 

 

Nej    Arbetet har inte påbörjats ännu 

 


