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Tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla. 

Organ: Direktionen 

Protokoll från sammanträde: 22-03-08 

Datum för sista e-justeringsdag: 2022-03-22 

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-23 

Datum för nedtagande: 2022-04-16 

Förvaringsplats för protokollet: Lapplands gymnasium Jokkmokk 
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§ 1 Sammanträdets öppnande 

Ordförande Ulrica Hammarström (s) öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes och lägges till handlingarna. 

 

§ 3 Val av två justerare   

 

Ärendebeskrivning  

Ordförande Ulrica Hammarström (s) ställer frågan om val av två justerare. 

 

Förslag till beslut  

Mötet föreslår att Eva Esberg (kd) samt Karin Vannar (sv) väljs som justerare  

 

Propositionsordning 

 Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

- Att Eva Esberg (kd) och Karin Vannar (sv) väljs till justerare.  
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§ 4 Fastställande av dagordning  

 

Ärendebeskrivning  

Dagordning är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet. Ordförande ställer 

frågan om dagordning kan godkännas.  

 

Underlag  

1. Dagordning 220308. 

 

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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§5 Föregående protokoll  

 

Ärendebeskrivning  

Vid direktionens sammanträden går mötet igenom föregående mötesprotokoll. Lapplands 

Kommunalförbunds förbundschef Maj-Lis Ejderlöf föredrar ärendet.  

 

Underlag  

1. Direktionens protokoll 2021-12-08  

 

Förslag till beslut 

Att godkänna genomgång av föregående protokoll från 2021-12-08 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 protokoll från 2021-12-08 och lägga den till 

handlingarna.   
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§ 6 Information Gymnasiet  

 

Ärendebeskrivning  

Vid direktionens sammanträden får mötet information från Lapplands Gymnasium och vad 

som är aktuellt inom verksamheten i dagsläget. Lapplands Kommunalförbunds gymnasiechef  

Marianne Stöckel, gymnasiechef föredrar ärendet.  

 

Underlag  

1. Lapplands Kommunalförbunds PowerPoint presentation– information Gymnasiet.  

 

Förslag till beslut 

Att godkänna 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 godkänna informationen och lägga den till handlingarna 
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§ 7 Årsredovisning 2021 

 

Ärendebeskrivning  

Maj-Lis Ejderlöf, Förbundschef, Elis Ekberg, Personalkonsult och Malin Hörnström, 

Controller föredrar för ärendet årsredovisning 2021. Årsredovisningen för 2021 visar på ett 

ekonomiskt överskott motsvarande 4,9 mkr. Överskottet kan härledas till bland annat lägre 

kostnader för interkommunala ersättningar och lägre personalkostnader.  

Poster som varit högre än budgeterat är bland annat kostnader för IT, material och 

värdeminskning på fonder.  

Måluppfyllelsen är god. Av 20 verksamhetsmål är 17 uppnådda, samtliga finansiella mål är 

uppfyllda.  

 

Underlag  

1. Ärendebeskrivning årsredovisning 2021 samt tillhörande bilaga § 1.   

 

Förslag till beslut 

Att godkänna årsredovisning 2021 för LKF.    

Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.  

Att årets överskott i enlighet med balanskrav 5134000kr skall återbetalas till 

medlemskommunerna. 

Att vid återbetalning används samma fördelningsnyckel som 2021. 

Att uppdra åt kansliet att föra dialog med revisorerna kring årsredovisning 2021. 

Att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen ska överlämnas till 

medlemskommunerna för erforderliga beslut.  

 

Anmälan om jäv  

Ledamöter Eva Esberg (kd) och Gunnar Selberg ( c) anmäler jäv på punkt 2 i beslut om 

årsredovisning och deltar således inte i handläggning av ärendet.  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till förslag till beslut under proposition och finner att direktionen 

har beslutat enligt förslag till beslut. 
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Direktionen beslutar  

Att godkänna årsredovisning 2021 för LKF.    

Att bevilja gymnasienämnden ansvarsfrihet.  

Att årets överskott i enlighet med balanskrav på 5104 tkr skall återbetalas till 

medlemskommunerna. 

Att vid återbetalning används samma fördelningsnyckel som 2021. 

Att uppdra åt kansliet att föra dialog med revisorerna kring årsredovisning 2021. 

Att årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen ska överlämnas till 

medlemskommunerna för erforderliga beslut.  
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§ 8 Preliminär ekonomisk rapport LKF jan- feb 2021  
 

Ärendebeskrivning  

Vid samtliga direktionssammanträden redovisas ekonomisk rapport. Malin Hörnström, 

controller redovisar den preliminära ekonomiska rapporten för januari och februari. Det är en 

preliminär rapport vilket betonas. 

 

Underlag  

1. Bilaga 2, Preliminär ekonomisk rapport LKF jan-feb 2022 som visas under direktionens 

sammanträde.    

 

Förslag till beslut 

Att godkänna informationen 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 godkänna informationen och lägga det till handlingarna.  
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§ 9 Internkontroll, uppföljning 2021 och förslag inför 2022 

 

Ärendebeskrivning  

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar för ärendet internkontroll, uppföljning 2021 och 

förslag inför 2022. Uppföljning av internkontrollområdena visar på att det inom två områden 

finns förbättringspotential. Det är områden bilar, bränslekort och representation. 

 

Kansliet kommer under 2022 att arbeta med dessa områden särskilt genom att analysera vad 

som bristerna av registrering av elektroniska körjournaler beror på, ge ytterligare information 

om vikten att registrera tjänsteresor samt skapa rutiner för frekventare uppföljning på 

verksamhetsnivå med återkoppling till ledningen. Gällande representation fortsätter 

påtryckningar samt att kansliet undersöker om system kan förses med kontospärr som 

påtvingar en anteckning i samband med kontering.  

 

Internkontrollområdet inom upphandling redovisas till direktionen i april p.g.a. sjukdom.  

 

Direktionen anser att det är allvarligt att det inte fungerar med elektroniska körjournaler samt 

att det finns brister inom de kontrollerade stickproven för representation.  

 

Förslag inför 2022 gällande representation: 

Fler utbildningsinsatser där man ser att det inte fungerar samt tätare uppföljning för 

internkontrollmomentet representation.  

Controller rapporterar till ansvarig chef var brister finns i internkontroll för representation. 

Utbildning måste ske för att upplysa kring vikten av detta arbete.  

 

Underlag  

1. Ärendebeskrivning internkontrollplan samt tillhörande bilaga 2 IKP 2021. 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2021.  

Exkl. interkontrollområden rörande otillåten direktupphandling och köp vid sidan av ramavtal 

(redovisas 2022-04-20).  

Att godkänna förslag av internkontrollplan 2022 med föreslagna åtgärder.  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag med tillägg av föreslagna åtgärder på punkt två.  
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Direktionen beslutar  

Att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2021.  

Exkl. interkontrollområden rörande otillåten direktupphandling och köp vid sidan av ramavtal 

(redovisas 2022-04-20).  

Att godkänna förslag av internkontrollplan 2022 med föreslagna åtgärder. Utbildningsinsatser 

och tätare uppföljning på internkontrollmomentet för representation. 

Controller rapporterar till ansvarig chef var brister finns i internkontrollmomentet för 

representation. 

Förtydliga konsekvenser om körjournaler inte fylls i. 
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§ 10 Redovisning av verksamhet med personliga ombud 2021 och ny ansökan om 

statsbidrag 2022 samt verksamhetsplan, förslag. 

 

Ärendebeskrivning  

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar ärendet för Redovisning av verksamhet med 

personliga ombud 2021 och ny ansökan om statsbidrag 2022 samt förslag för 

verksamhetsplan. Redovisning sker för hur verksamheten har sett ut under året 2021. Det har 

skett förändringar för vilka som söker stöd av personliga ombud. Kvinnor och män söker i 

jämnare grad stöd än tidigare då kvinnor var högre representerade. Vidare presenteras 

åldersfördelningen där majoriteten återfinns i åldersspannet 30–49 år men fler yngre har fått 

stöd av personliga ombud i jämförelse mot tidigare år.  

Underlag  

1. Bilaga 4a – 4 c  

 

Förslag till beslut 

Att godkänna redovisning personliga ombud 2021. 

Att godkänna ansökan PO verksamhet 2022. 

Att godkänna verksamhetsplan 2022. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

Att godkänna redovisning personliga ombud 2021. 

Att godkänna ansökan PO verksamhet 2022. 

Att godkänna verksamhetsplan 2022.  
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§ 11 Verksamhetsmål, finansiella mål 2022 för LKF, förslag   

 

Ärendebeskrivning  

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar ärendet förslag till verksamhetsmål, finansiella mål 

2022 för LKF. Inför 2022 har målen för lärcentra reviderats. De revideringar som föreslås är 

framtagna tillsammans med Lärcentras arbetsutskott. Övriga mål är oförändrade från 2021.  

 

Underlag  

1. Bilaga 5 verksamhetsmål finansiella mål 2022. 

 

Förslag till beslut 

Att anta revidera mål för Lärcentra 2022. 

Att fastställa verksamhets- och finansiella mål för 2022 för LKF. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

Att anta revidera mål för Lärcentra 2022. 

Att fastställa verksamhets- och finansiella mål för 2022 för LKF. 
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§12 Prioritering av utbildningsutbud lärcentra, förslag  

 

Ärendebeskrivning  

Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef föredrar ärendet för prioritering av utbildningsutbud för 

lärcentra. Lapplands Lärcentra sammanställer varje år utbildningsönskemål med utgångspunkt 

från flera olika källor för att det ska bli en så heltäckande och omfattande analys som möjligt 

samt med hänsyn till. I år har man genomfört en enkätundersökning för att undersöka behoven 

på yrkeshögskolan. I ärendet presenteras att prioriteringar föreslås vara samverkan med 

näringslivet, marknadsföring samt information till kommuner.  

 

 

Underlag  

1.  Bilaga 6, förslag prioriterad utbildningsutbud Lärcentra  

 

Förslag till beslut 

Att godkänna prioriterat utbildningsönskemål. 

Att ge kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar. 

Att direktionen ger kansliet i uppdrag att marknadsföra de tillgängliga utbildningarna som 

svarar mot individers och arbetsmarknadens behov.  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

Att godkänna prioriterat utbildningsönskemål. 

Att ge kansliet i uppdrag att utföra föreslagna åtgärder vad gäller utbildningssatsningar. 

Att direktionen ger kansliet i uppdrag att marknadsföra de tillgängliga utbildningarna som 

svarar mot individers och arbetsmarknadens behov. 
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§ 13 Avstämning fördelningsnyckel Lärcentra  

 

Ärendebeskrivning  

Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef föredrar ärende avstämning fördelningsnyckel 

Lärcentra. Enligt förbundsordningen för Lapplands Kommunalförbund skall en avstämning av 

fördelningsnyckeln för Lapplands Lärcentra ske var fjärde år. Avstämningen ska ske mot 

bakgrund av hur antalet utbildnings platser har fördelat sig sedan LKF helt övertog ansvaret 

för kommunens vuxenutbildning och högskoleenheter 1 juli 2010.  

 

Underlag  

1. Ärendebeskrivning fördelningsnyckel, Bilaga 7 förslag fördelningsnyckel LC    

 

Förslag till beslut 

Att för närvarande inte föreslå medlemskommunerna någon förändring av fördelningsnyckeln 

för lärcentra. 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

Att för närvarande inte föreslå medlemskommunerna någon förändring av fördelningsnyckeln 

för lärcentra. 
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§14 Reviderad förbundsordning  

 

Ärendebeskrivning  

Maj-Lis Ejderlöf, förbundschef föredrar för ärende av reviderad förbundsordning. Vid 

direktionssammanträdet 2021-06-16, § 4, 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 andra mindre revideringar 

gjorts.  

 

Ärendet återremitterades vid direktionssammanträdet den 8 december – 2021 på grund av att 

föreslagna förändringar behöver förankras med kommunernas kommunchefsgrupp. 

Förbundschef har tillsammans med kommunchefer gått igenom förbundsordning. 

Kommuncheferna i medlemskommunerna har lämnat synpunkter och därefter har 

beredningen berett ärendet.   

 

Underlag  

1. Direktionsprotokoll 2021-06-16 § 4, Direktionsprotokoll 2021-12-08 § 76 samt Bilaga 8 

förbundsordning som bifogats till dagens sammanträde.  

 

Förslag till beslut 

Att anta reviderad förbundsordning.  

Att reviderad förbundsordning överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

Att anta reviderad förbundsordning.  

Att reviderad förbundsordning överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga beslut.   
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§ 15 Samverkan överförmyndarverksamhet  

 

Ärendebeskrivning  

Utredning om möjlighet till samverkan inom överförmyndarverksamheterna i 

medlemskommunerna är möjlig har pågått. I april fick förbundschef i uppdrag att fortsätta 

utredning tillsammans med medlemskommunernas utsedda representanter. Efter 

efterforskning i lagligheten för en samverkan inom LKF för överförmyndarverksamheten har 

det framkommit att ett sådant samarbete inte är möjligt med hänvisning till laglighet. Detta 

innebär att inriktningen för en framtida samverkan tar en annan riktning.  De alternativ som 

finns är avtalssamverkan vilket innebär att medlemskommunerna via avtal ger annan 

kommuns tjänsteperson rätt att utreda och besluta i vissa ärenden, den politiska ledningen 

finns kvar i respektive hemkommun. Gemensam nämnd är det andra alternativet som innebär 

att en av kommunerna blir värdkommun och nämnden är tillika i den kommunen. Ledamöter 

till nämnden väljs från samtliga medlemskommuner och tjänstepersonerna övergår till 

värdkommunen. Arbetsgruppens bedömning är att en gemensam nämnd med gemensam 

tjänstepersonorganisation är att föredra för att skapa en samordnad, effektiv, kvalitetssäkrad 

organisation. De utmaningar som man ser idag kan på bästa sätt minimeras med detta förslag. 

Det sista datumet under våren för att ärendet kan hanteras av respektive kommun är 13/6. 

Slutgiltig utredning bör vara klar till den 25/4 för att hinna passera kommunernas KS innan 

beslut i KF. Målet är att ny organisation både politiskt och tjänstemannamässigt träder i kraft 

1/1–2023.  
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Underlag  

1.  Ärendebeskrivning överförmyndarverksamhet. 

 

Förslag till beslut 

Att överlämna till medlemskommunerna att besluta ingå i en gemensam nämnd för 

överförmyndare. Alt är att det ska gå på snabbremiss till kommunerna innan det går upp för 

beslut.  

Att arbetsgruppen fortsätter arbetet med att utreda, planera samverkans olika områden 

tillsammans med tjänstepersoner inom ekonomi, HR och personalgrupper i respektive 

kommun.  

Att LKF fortsätter vara den sammanhållande länken för arbetet fram tills att ansvarig för 

verksamheten tar över.  

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag med komplettering av punkt ett.  

 

Direktionen beslutar  

Att ärendet återremitteras till kommunerna med senast svarsdatum till LKF den 30 maj 2022.  

Ärendet tas även upp på nästkommande direktionssammanträde 20 april 2022.  

Att arbetsgruppen fortsätter arbetet med att utreda, planera samverkans olika områden 

tillsammans med tjänstepersoner inom ekonomi, HR och personalgrupper i respektive 

kommun.  

Att LKF fortsätter vara den sammanhållande länken för arbetet fram tills att ansvarig för 

verksamheten tar över. 
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§16 Covid-19 kompensation  

 

Ärendebeskrivning  

Gunnar Selberg, vice ordförande föredrar ärende för Covid-19 kompensation. Kiruna och 

Gällivare kommun har gett medarbetare inom kommunen en julklapp på 1000kr respektive 

2000 kr som kompensation för tiden under covid-19 och vill nu att en kompensation även ska 

utgå till Lapplands Kommunalförbunds anställda.    

 

Underlag  

1. Powerpoint, covid-19 kompensation.  

 

Förslag till beslut under överläggningarna 

Att ärendet återremitteras till förvaltningen.  

Att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan till direktionssammanträdet den 20/4–2022. 

Att förvaltningen tydliggör Summa, finansiering, vilka som omfattas och vilket datum som 

gäller för anställningen.   

 

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

Att ärendet återremitteras till förvaltningen.  

Att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan till direktionssammanträdet den 20/4–2022. 

Att förvaltningen tydliggör Summa, finansiering, vilka som omfattas och vilket datum som 

gäller för anställningen.   
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§17 Facklig organisationsyrkande angående friskvård  

 

Ärendebeskrivning  

Lärarnas Riksförbund, vision och Lärarförbundet har inkommit med ett yrkande avseende 

friskvårdsinsatser. Deras yrkande är dels ett yrkande om ökad friskvårdsersättning dels ett om 

gemensam friskvårdsaktivitet.  

 

Underlag  

1.  Bilaga 5a tjänsteskrivelse, bilaga 5b yrkande.  

 

Förslag till beslut 

Att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag för LKF:s friskvårdsinsatser till direktionen i 

juni- 2022, med målet att nå så många medarbetare som möjligt med insatserna  

Att efter denna redovisning tas ställning till friskvårdsbidragets storlek.   

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

Att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett underlag för LKF:s friskvårdsinsatser till direktionen i 

juni- 2022, med målet att nå så många medarbetare som möjligt med insatserna  

Att efter denna redovisning tas ställning till friskvårdsbidragets storlek.   
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§ 18 Kansliet informerar/ delgivningar  

 

Ärendebeskrivning  

Maj-Lis Ejderlöf informerar om: 

- Delgivningar   

- Förberedelser för ev. ökad flyktingmottagning 

Underlag  

1. Bilaga 10 delgivning anställningar/vikariat enligt delegation mars. 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna informationen och lägga till handlingarna.   

 

Propositionsordning  

Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar  

Att godkänna och lägga informationen till handlingarna. 
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§19 Övriga frågor  

 

Inga övriga frågor noteras.   
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§ 20 mötet avslutas 

 

Ordförande Ulrica Hammarström (s) tackar för dagens möte och önskar samtliga en fortsatt 

bra dag.  
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