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Tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla.
Organ: Direktionen
Protokoll från sammanträde: 2021-12-08
Datum för sista e-justeringsdag: 2021-12-23
Datum då tillkännagivandet publiceras: 2021-12-27
Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-01-18
Förvaring av protokollet: Lapplands Gymnasium Jokkmokk
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§ 67 Sammanträdets öppnande
Ordförande Ulrica Hammarström (S) förklarar direktionens sammanträde för öppnat.

§ 68 Val av två justerare
Ärendebeskrivning
Ordförande Ulrica Hammarström (S) ställer frågan om val av två justerare.

Förslag till beslut
Mötet föreslår att Karin Vannar (SV) samt Henrik Ölvebo (MP) väljs som justerare.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att Karin Vannar (SV) och Henrik Ölvebo (MP) till justerare.
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§ 69 Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet. Ordförande ställer
frågan om dagordning kan godkännas.

Underlag
1. Dagordning 2021-12-08 med bilagor till §§ 70-77 och 79-80

Förslag till beslut
att mötet godkänner och fastslår dagordningen.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att mötet godkänner och fastslår dagordningen.
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§ 70 Föregående protokoll 2021-10-20
Ärendebeskrivning
Vid direktionens sammanträden går mötet igenom föregående mötesprotokoll. Lapplands
kommunalförbunds förbundschef Maj-Lis Ejderlöf föredrar ärendet.

Underlag
1. Direktionens protokoll 2021-10-20

Förslag till beslut
att godkänna genomgång av föregående direktionsprotokoll från 2021-10-20 och lägga den till
handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att godkänna genomgång av föregående direktionsprotokoll från 2021-10-20 och lägga den till
handlingarna.
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§ 71 Ekonomisk uppföljning januari – november 2021
Ärendebeskrivning
Vid direktionens sammanträden sker en ekonomisk uppföljning av verksamheterna inom
Lapplands kommunalförbund (LKF)
Controller Malin Hörnström redovisar för direktionen den ekonomiska rapporten som omfattar
perioden januari – november 2021.
Sammanfattande bedömning efter elva månader – LKF totalt
Kansliet
Verksamheten har en avvikelse på +323 tkr. Detta beror främst på positiv pensionsutveckling
första halvåret samt kortare perioder med vakanta tjänster. Övriga kostnader ligger under det
budgeterade på grund utav köpt tjänst men bedömning är att verksamheten kommer att klara
budget i balans.
Lapplands Gymnasium
Verksamheten har en avvikelse på +8 500 tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader då
exempelvis vakanta tjänster inte har tillsatts under året, exempelvis IT-samordnare, samt positiv
pensionsutveckling.
Intäkterna är 25 tkr över budgeterat belopp och Övriga kostnader är sammantaget på cirka
+3 000 tkr. Interkommunala kostnader och ersättning (IKE) visar ett positivt resultat.
Verksamheten har fortsatt minskade rese- och hotellkostnader. Yrkesprogrammen överskrider
sin budget då material- och drivmedelskostnader har ökat kraftigt ute på marknaden.
Bedömningen är att verksamheten kommer att hamna på cirka +7 000 tkr för helåret.
Lapplands Lärcentra
Verksamheten har en avvikelse på +564 tkr. Intäkterna ligger i fas efter elva månader.
Personalkostnaderna är drygt 1 000 tkr under budgeterat belopp på grund utav den positiva
pensionsutvecklingen samt vakanta tjänster i exempelvis Kiruna och Gällivare. Övriga
kostnader visar ett negativt resultat men bedöms vara i fas på helåret.
För helåret görs en bedömning att Lapplands kommunalförbund totalt kommer att göra ett
positivt resultat på +8 000 tkr. Den främsta osäkerhetsfaktorn är dock pensionsskuldens
utveckling.

Underlag
1. Bilaga 1. Ekonomisk rapport 2021 jan – nov
2. Bilaga 1 a. Sammanfattande bedömning efter elva månader

Förslag till beslut
att lägga rapporten om Ekonomisk uppföljning januari – november 2021 med godkännande till
handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att lägga rapporten om Ekonomisk uppföljning januari – november 2021 med godkännande till
handlingarna.
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§ 72 Budget
Ärendebeskrivning
a) Budget 2022 inklusive planbudget 2023-2024
Lapplands kommunalförbunds controller Malin Hörnström redovisar för direktionen om 2022
års budget samt planbudget för 2023 och 2024.
Sammanfattning
• Den totala budgetramen för Lapplands kommunalförbund uppgår till 254 868 tkr.
• I budget finns löneökningskostnaderna planerat med 2,2 %.
• Tillfällig planeringsnyckel tillämpas under 2022 då målbilden är att ny
fördelningsnyckel tillämpas från och med 2023
• Extra kostnader för idrottsutbildningarna i Gällivare och Kiruna ingår inte i budget.
Kostnaderna står kommunerna var och en för sig.
Beredningens förslag till beslut
− att godkänna budget för LKF 2022 samt planbudget 2023-24
− att förbundets totala budget för 2022 därmed uppgår till 254 868 tkr
− att kommunernas medlemsavgifter 2022 därmed fastställs till Gällivare 82 280 tkr,
Jokkmokk 27 165 tkr, Kiruna 107 233 tkr och Pajala 38 191 tkr
− att Gällivare kommun faktureras separat 4 711 tkr för kostnad skidgymnasium
− att Kiruna kommun faktureras separat 1 001 tkr för kostnad freeski gymnasium
− att revisorernas budget ska uppgå till 340 tkr och finansieras inom kansliets budgetramar
b) Investeringsbudget 2022
Investeringsbudgeten har sedan några år tillbaka presenterats i anslutning till driftbudgeten
eftersom avskrivningskostnaderna belastar densamma. Detta förfarande har Lapplands
kommunalförbund (LKF) även i år valt att hålla fast vid. Efter att verksamheterna har arbetat
fram sina förslag på investeringsäskanden så presenteras gymnasiets äskanden för
gymnasienämnden. Nämnden ser över prioriteringar av investeringar samt fördelning mellan
skolenheterna.
Gymnasienämnden har vid sitt möte 2021-11-24 tagit beslut kring investeringsbudget samt
fördelningar som presenterats. Nedan nämnda investeringsförslag har avskrivningskostnader
som uppgår till totalt cirka 120 tkr och ryms inom gällande treårsplans totala ramar.
Lapplands Gymnasium
Gällivare
Prio 1
Pajala
Prio 1

Maskiner till Industriprogrammet
Maskin till Industriprogrammet
Totalt LG

336 tkr
800 tkr
1 136 tkr

Totalt LC

0 tkr

Totalt LKF

1 136 tkr

Lapplands Lärcentra

Riktlinjerna för LKF:s investeringar föreskriver att dialog kring äskandena ska föras med
medlemskommunernas fastighetsansvariga innan slutligt beslut fattas. Detta för att kartlägga
om exempelvis en LKF-investering i en maskin kommer att leda till behov av
följdinvesteringar i kommunens lokaler för att maskinen ska kunna nyttjas.
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Beredningens förslag till beslut
− att investeringsbudgeten för Lapplands kommunalförbund 2022 ska uppgå till 1 136 tkr
varav 1 136 tkr för Lapplands Gymnasium och 0 tkr för Lapplands lärcentra.
− att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån.
− att samråd med fastighetsansvariga, i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar, ska ske
innan investeringarna genomförs.

Underlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilaga 2. Budgetförslag 2022 samt planbudget 2023-2024
Bilaga 3. Investeringsbudget 2022, förslag
Bilaga 3 a. LG Gällivare Investeringsäskande 2022
Bilaga 3 b. LG Gällivare Investeringsäskande spec.
Bilaga 3 c. LG Pajala Investeringsäskande 2022
Bilaga 3 d. LG Pajala Investeringsäskande spec.

Förslag till beslut
-att godkänna budget för LKF 2022 samt planbudget 2023-24.
-att förbundets totala budget för 2022 därmed uppgår till 254 868 tkr.
-att kommunernas medlemsavgifter 2022 därmed fastställs till Gällivare 82 280 tkr, Jokkmokk
27 165 tkr, Kiruna 107 233 tkr och Pajala 38 191 tkr.
-att Gällivare kommun faktureras separat 4 711 tkr för kostnad skidgymnasium.
-att Kiruna kommun faktureras separat 1 001 tkr för kostnad freeski gymnasium.
-att revisorernas budget ska uppgå till 340 tkr och finansieras inom kansliets budgetramar.
-att investeringsbudgeten för Lapplands kommunalförbund 2022 ska uppgå till 1 136 tkr varav
1 136 tkr för Lapplands Gymnasium och 0 tkr för Lapplands lärcentra.
-att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån.
-att samråd med fastighetsansvariga, i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar, ska ske
innan investeringarna genomförs.
Tilläggsyrkande
Gunnar Selberg (C) yrkar med instämmande av Robert Bernhardsson (S) tillägg till lagt förslag
-att från och med 2023 gäller den av medlemskommunerna 2021 beslutade fördelningsnyckel.

Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner
finner ordförande att direktionen har beslutat enligt beredningens förslag.
Ordförande ställer förslag om tilläggsyrkande till beslut under proposition. Efter gjorda
propositioner finner ordförande att direktionen bifaller tilläggsyrkandet.

Direktionen beslutar
-att godkänna budget för LKF 2022 samt planbudget 2023-24.
-att förbundets totala budget för 2022 därmed uppgår till 254 868 tkr.
-att kommunernas medlemsavgifter 2022 därmed fastställs till Gällivare 82 280 tkr, Jokkmokk
27 165 tkr, Kiruna 107 233 tkr och Pajala 38 191 tkr.
-att Gällivare kommun faktureras separat 4 711 tkr för kostnad skidgymnasium.
-att Kiruna kommun faktureras separat 1 001 tkr för kostnad freeski gymnasium.
-att revisorernas budget ska uppgå till 340 tkr och finansieras inom kansliets budgetramar.
-att investeringsbudgeten för Lapplands kommunalförbund 2022 ska uppgå till 1 136 tkr varav
1 136 tkr för Lapplands Gymnasium och 0 tkr för Lapplands lärcentra.
-att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån.
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-att samråd med fastighetsansvariga, i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar, ska ske
innan investeringarna genomförs.
-att från och med 2023 gäller den av medlemskommunerna 2021 beslutade fördelningsnyckel.
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§ 73 Attestregister
Ärendebeskrivning
Lapplands kommunalförbunds controller Malin Hörnström informerar för direktionen om det
attestregister som finns inom Lapplands kommunalförbund. Registret beskriver vem som får
attestera i de olika kostnadsställena och till vilken beloppsnivå.
Attestregistret revideras löpande vid behov men ska fastslås en gång per år av direktionen.
Beredningens förslag till beslut
- att godkänna attestregister enligt bilaga 4.

Underlag
1. Bilaga 4. Attestregister LKF uppdateras löpande

Förslag till beslut
att godkänna attestregister enligt bilaga 4, Lapplands kommunalförbunds attestregister.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att godkänna attestregister enligt bilaga 4, Lapplands kommunalförbunds attestregister.
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§ 74 Revisorerna kl. 13.00 Årets grundläggande granskningar
Ärendebeskrivning
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen granskar alla
styrelser och nämnder.
Styrelse och nämnder ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med
fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive
organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering
samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas få avsett sätt. En bristfällig styrning och
kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge Lapplands kommunalförbunds
revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen.
Följande övergripande revisionsfråga behöver besvaras:
Har direktionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1. Styrning, kontroll och åtgärder
2. Måluppfyllelse för verksamheten
3. Måluppfyllelse för ekonomin
Med utgångspunkt av ovanstående granskningsområden och ett granskningsunderlag ställer
revisorerna och representant från PwC frågor till direktionens ordförande och ledamöter för att
få underlag till revisionsberättelsen.

Underlag
1. Revisorernas Powerpoint presentation – Grundläggande granskning Direktionen, utkast

Förslag till beslut
att tacka revisorerna för besöket och lägga det till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att tacka revisorerna för besöket och lägga det till handlingarna.
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§ 75 Fastställande av fördelningsnyckel Lapplands Gymnasium
Ärendebeskrivning
Den fördelningsnyckel som tillämpats för Lapplands Gymnasium från bildandet av förbundet
år 2010 fram till 2019 har upplevts som både krånglig och inte tillräckligt transparent.
Upplevelsen har även varit att fördelningen mellan kommunerna genom åren blivit mer och
mer snedfördelad.
Den nya fördelningsnyckeln som tagits fram av ekonomerna hos Lapplands kommunalförbund
i samarbete med medlemskommunernas ekonomichefer grundar sig på den så kallade
prislappsmodellen som har sitt ursprung i kostnadsutjämningen i det kommunala
utjämningssystemet.
Vid direktionssammanträdet 2021-06-16 § 42 godkändes förslag på ny fördelningsnyckel från
och med 2023 avseende Lapplands Gymnasium. Beslut togs att den nya fördelningsnyckeln
skulle överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.
Samtliga medlemskommuner har godkänt den nya fördelningsnyckeln från och med 2023.
Beredningen föreslår direktionen besluta
- att fastställa ny fördelningsnyckel från och med 2023 avseende Lapplands Gymnasium

Underlag
1. Bilaga 5. Bilaga till § 14 förbundsordningen för Lapplands kommunalförbund angående
kostnadsfördelning för gymnasieverksamheten, gällande från budgetår 2023

Förslag till beslut
att fastställa ny fördelningsnyckel från och med 2023 avseende Lapplands Gymnasium.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att fastställa ny fördelningsnyckel från och med 2023 avseende Lapplands Gymnasium.
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§ 76 Revidering förbundsordning
Ärendebeskrivning
Vid direktionssammanträdet 2021-06-16, § 42, fick kansliet i uppdrag att revidera
förbundsordningen med anledning av ny fördelningsnyckel. Efter att samtliga
medlemskommuner godkänt ny fördelningsnyckel från och med 2023 har revideringar gjorts
gällande detta. Vid genomgång av förbundsordning har förslag till mindre revideringar gjorts.
Lapplands kommunalförbunds förbundschef Maj-Lis Ejderlöf redovisar förslagen för
direktionen.
Direktionen diskuterar behov av att förankra förslagen till förändringar i sina kommuners
kommunchefsgrupper innan beslut tas att anta ny reviderad förbundsordning.
Beredningen föreslår direktionen besluta
− att anta reviderad förbundsordning.
− att reviderad förbundsordning överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga
beslut.

Underlag
1. Bilaga 5. Bilaga till § 14 förbundsordningen för Lapplands kommunalförbund angående
kostnadsfördelning för gymnasieverksamheten, gällande från budgetår 2023
2. Bilaga 6. Förbundsordning för Lapplands kommunalförbund

Förslag till beslut
att anta reviderad förbundsordning.
att reviderad förbundsordning överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.
Yrkande
Gunnar Selberg (C) yrkar med instämmande av och Robert Bernhardsson (S) återremiss av
ärendet på grund utav att föreslagna förändringar behöver förankras med kommunernas
kommunchefsgrupp.

Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och Gunnar Selbergs (C) förslag om återremiss till
beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat att ärendet ska återremitteras.

Direktionen beslutar
att ärendet återremitteras då föreslagna förändringar behöver förankras med kommunernas
kommunchefsgrupper.
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§ 77 Riktlinje Medelsförvaltning samt hantering av balanskravsresultat
Ärendebeskrivning
Direktionen för Lapplands kommunalförbund tog i början av 2015 beslut om att förbundet ska
ha möjlighet att inrätta en resultatutjämningsreserv (RUR). Hösten 2020 gick Sveriges
kommunen och regioner (SKR) i en skrivning ut med att RUR inte ska tillämpas i
kommunalförbund. Däremot kan ett kommunalförbund ta beslut om hur deras
balanskravsresultat ska hanteras. Direktionen gav 2021-02-24 kansliet i uppdrag att, i samråd
med kommuncheferna, utreda hur framtida över respektive underskott ska hanteras.
Lapplands kommunalförbunds controller Malin Hörnström redovisar förslag på skrivning i
Riktlinjerna för medelsförvaltning på hur hantering av balanskravsresultat ska hanteras.
Mötet diskuterar om det föreslagna maxbeloppet för det egna kapitalet ska uppgå till 10 000
tkr som skrivs under punkt 3:4 då det i dag uppgår till 5 000 tkr.
Beredningen föreslår direktionen besluta
− att godkänna föreslagna riktlinjer för hantering av balanskravsresultat.

Underlag
1. Bilaga 7. Riktlinjer för medelsförvaltning samt hantering av balanskravsresultat

Förslag till beslut
att godkänna föreslagna riktlinjer för medelsförvaltning samt hantering av balanskravet enligt
bilaga 7.
Yrkande
Robert Bernhardsson (S) yrkar bifall till beredningens förslag med tillägg att det totala egna
kapitalet ändras under punkt 3:4 från 10 000 tkr till 5 000 tkr.

Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag till beslut under proposition med tilläggsyrkandet av
Robert Bernhardsson (S) om att det totala egna kapitalet ändras under punkt 3:4 från 10 000
tkr till 5 000 tkr. Ordförande finner att direktionen har beslutat enligt beredningens förslag med
tillägget av Robert Bernhardsson (S) om att det totala egna kapitalet ändras under punkt 3:4
från 10 000 tkr till 5 000 tkr.

Direktionen beslutar
att godkänna Riktlinjer för medelsförvaltning samt hantering av balanskravet enligt bilaga 7.
att det totala egna kapitalet ändras under punkt 3:4 från 10 000 tkr till 5 000 tkr.
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§ 78 Gymnasienämnden redovisar uppdrag Gymnasieskola i framtiden
Ärendebeskrivning
Utdrag ur protokoll fört vid direktionens sammanträde 2021-04-21, § 11 Budget 2022
”För att komma vidare med framtidens gymnasiestruktur inom Lapplands
kommunalförbund föreslås att en arbetsgrupp tillsätts som ska ta fram riktlinjer för hur
bland annat nya program hanteras, vad som gäller vid gruppstorlekar, minsta antal
program på respektive ort samt vilket grundutbud som gymnasieskolorna på respektive
ort ska ha.”
Gymnasienämndens arbetsutskotts ledamöter, gymnasiechef Marianne Stöckel och
biträdande gymnasiechef Klas Bergman redovisar för direktionen det arbete gruppen
hittills har kommit fram till.
Redovisningen beskriver den komplexitet som finns i samarbetet mellan
medlemsorternas skolor vad det gäller till exempel samläsning av program, inriktningar
och kurser. De utmaningar som finns vid schemaläggning då man måste ta hänsyn till
lokaler, träningstider, transport- och restider och samläsningar.
Arbetsgruppen tar upp frågeställningar som exempelvis; Vad kan ett basutbud vara? Vad
är profil- och strategiska utbildningar?

Underlag
1. Powerpoint presentation av gymnasiechef Marianne Stöckel

Förslag till beslut
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 79 Rapport från systematiskt kvalitetsarbete, Lapplands Lärcentra
Ärendebeskrivning
Lapplands Lärcentra sammanställer årligen en rapport för systematiskt kvalitetsarbete
för sin verksamhet. Analys för verksamhetsåret 2020/2021 presenteras och används som
underlag för kommande års utvecklings- och målarbete.
Rapporten innehåller viktiga händelser, uppföljning av verksamhetsmål samt
uppföljning och analys av nyckeltal.
Vuxchef Marie Kuoljok redovisar för direktionen om bland annat:
•
•
•
•
•
•

Pandemins påverkan i verksamheten
Yrkeshögskoleutbildningar som är unika för Lapplands kommunalförbund
Samarbete med olika aktörer – Akademi Norr, Region Västerbotten och Region
Norrbotten
Måluppfyllelse
3 förstelärare och deras uppdrag
Kommande insatser för att förbättra dåligt resultat gällande studieavbrott –
försteläraruppdrag

Kansliet föreslår direktionen besluta
- att godkänna Rapport för systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands Lärcentra och lägga
den till handlingarna.

Underlag
1. Bilaga 9. Systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands Lärcentra Analys hösten 2020/våren
2021 med underlag för kommande utvecklings- och målarbete

Förslag till beslut
att godkänna Rapport för systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands Lärcentra och lägga den
till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att godkänna Rapport för systematiskt kvalitetsarbete för Lapplands Lärcentra och lägga den
till handlingarna.
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§ 80 Kansliet informerar/delgivningar
Ärendebeskrivning
Förbundschef Maj-Lis Ejderlöf informerar om:
- Delgivning av anställningar/vikariat enligt delegation
- Information samverkan överförmyndarverksamhet
- Förfråga om samverkan inom LSS handläggning

Underlag
1. Bilaga 8. Delegationsbeslut direktionen december

Förslag till beslut
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt mötets förslag.

Direktionen beslutar
att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§ 81 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Mötet har möjlighet att lägga till frågor under denna punkt.
Inga frågor har anmälts.

Underlag
1.
Förslag till beslut
att lägga punkten till handlingarna

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat
enligt lagt förslag.

Direktionen beslutar
att lägga punkten till handlingarna

§ 82 Mötet avslutas
Ordförande Ulrica Hammarström (S) tackar för ett visat intresse och avslutar sammanträdet
med att önska alla en God Jul och Gott Nytt År.
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