
Sammanträdesprotokoll

Protokoll fört vid möte inom vuxenutbildningsutskottet Lapplands kommunalförbund.

Tid torsdag den 27 maj klockan 13.00- 14.00

Plats Distansmöte via Teams  

Närvarande Henrik Ölvebo, (mp), Gällivare, ordförande
Karin Vannar (sv), Jokkmokk
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§ 12 Mötets öppnande 
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 13 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkännes och lägges till handlingarna

§ 14 Val av justerare
Att justera protokollet jämte ordförande väljs Karin Vannar 

§ 15 Föregående protokoll

Förslag till beslut 
Ordförande föreslår vuxenutbildningsutskottet 

- Att lägga protokollet med godkännande till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar.

- Att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.
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§ 16 Ekonomisk uppföljning 
Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef föredrar den ekonomiska uppföljningen från januari till april 
2021 vilket redovisas nedan. För intäkter saknas etableringsersättning och yrkesvuxmedel vilket 
kommer att redovisas två gånger per år i budgeten. Gällande kontot för personal så finns det en del 
vakanta tjänster i dagsläget samt så är lönerevisionen inte utbetalad vilket bidrar till det överskott som 
redovisas i tabellen nedan. 

Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet

- Att lägga informationen om behovsdialog med godkännande till handlingarna.

Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att lägga informationen om behovsdialog med godkännande till handlingarna.
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§ 17 Antagning distrubitionselektriker 

Monica Wennberg, utbildningsledare/ YH-samordnare föredrar ärendet kring antagning av 

distributionselektriker i enlighet med bilaga 2. Sista ansökningsdag för distributionstekniker är den 

2020-05-15. I dagsläget är antal behörigt sökande till utbildningen 8 varav antal platser i utbildningen 
är 18. Bedömningen är att det är ett lågt ansökningsantal med tanke på att vissa avbrott tenderar att ske
under utbildningen vilket föranleder orsaken till viljan att senarelägga beslut av antagningen. Monica 
Wennberg föredrar sökbilden och spridningen på ansökningar inom medlemskommunerna. 

Förslag till beslut

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet 

- Att senarelägga beslut av antagning på grund av för få sökande. 

-  Att uppdra åt vuxenutbildningschef att ta beslut om slutlig antagning utifrån den       

aktuella sökbilden den 15 juni.

Beslut

Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att senarelägga beslut av antagning på grund av för få sökande. 

- Att uppdra åt vuxenutbildningschef att ta beslut om slutlig antagning utifrån den       

aktuella sökbilden den 15 juni.
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§ 18 Antagning vårdbiträde

Ingela Blomstam föredrar ärendet kring antagning av vårdbiträde i enlighet med bilaga 3. Sista 
ansökningsdag för vårdbiträdesutbildningen är den 2021-05-10 och därefter sker löpande antagning. 
Antalet behörigt sökande i Gällivare är 30. Ingela Blomstam föredrar att det är glädjande att antalet 
ansökningar till vårdbiträde är högt!

Förslag till beslut
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet

-  Att anta 24 behöriga sökanden i Gällivare.

Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att anta 24 behöriga sökanden i Gällivare.
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§ 19 Antagning yrkesförare

Ingela Blomstam, Lärcentrachef/rektor föredrar ärendet kring antagning yrkesförare i enlighet med 
bilaga 4. Sista ansökningsdag till utbildningen för yrkesförare är den 2021-05-10. Ingela Blomstam 
föredrar för antalet sökande per ort vilket presenteras nedan. 

Gällivare: 15 lastbil, 3 buss. 
Pajala: 7 lastbil, 2 buss. 
Jokkmokk: 1 lastbil.
Kiruna: 7 lastbuss.

Antal behörigt sökande är för Persontransport/buss är 5 varav det för yrkesförare godstransport är 30.

Förslag till beslut
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet 

- Att anta de 5 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare 
persontransport- buss om erforderliga beslut om statsbidrag tas av Skolverket.

- Att anta de 30  behörigt sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare 
godstransport om erforderliga beslut om statsbidrag tas av Skolverket.

Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att anta de 5 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare 
persontransport- buss om erforderliga beslut om statsbidrag tas av Skolverket.

- Att anta de 30  behörigt sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare 
godstransport om erforderliga beslut om statsbidrag tas av Skolverket.
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§ 20 Antagning plattsättare, golvläggare, betongarbetare, träarbetare

Mari Carlsten, lärcentrachef/ rektor föredrar ärendet kring antagning av plattsättare, golvläggare, 
betongarbetare och träarbete i enlighet med bilaga 5. Sista ansökningsdag för plattsättare, golvläggare, 
betongarbetare och träarbete är den 2020-05-15 och därefter sker löpande antagning. Mari Carlsten 
föredrar att det är positivt att antalet APL-platser är många. Antalet behörigt sökande är 9 vilket 
presenteras nedan utifrån ort, utbildning och ett urval för företag som tar emot på APL.

Förslag till beslut

Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet

- Att anta de 9 behöriga sökanden, fördelat på orterna:

- Gällivare:3

- Jokkmokk:1

- Pajala: 1

- Kiruna: 4

Beslut

Vuxenutbildningsutskottet beslutar

-  Att anta de 9 behöriga sökanden, fördelat på orterna:

- Gällivare:3

- Jokkmokk:1

- Pajala: 1

- Kiruna: 4
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§ 21 Skolinspektionens granskning av SFI i Jokkmokk 

Monica Wennberg föredrar ärendet för Skolinspektionens granskning av SFI i Jokkmokk.

I och med Covid-19 har stora delar av skolväsendet i Sverige 

genomgått en snabb omvandling till distansundervisning. 

Omställning har inneburit stora utmaningar, även för vuxenutbildningen. 

Mot den bakgrunden genomförde Skolinspektionen en granskning av vuxenutbildningen 

för att se hur verksamheterna har påverkats av det rådande läget med pandemin. 

Skolinspektionen har intervjuat rektor och tre SFI-elever på B- och C-nivå för att granska 

vuxenutbildningens arbete inom två områden: 

 Planering och anpassning för att ge eleverna en flexibel utbildning och det stöd och den 

stimulans de är i behov av för att nå målen med utbildningen.

 Rektors arbete med att ge lärarna möjlighet att fånga ett brett och varierat underlag inför 

betygssättning och eleverna möjlighet att ta del av alla kurs-/undervisningsmoment. 

Utifrån ställda frågor i intervjuerna har Skolinspektionen inte funnit några rekommendationer att göra 
utifrån beskrivningarna som givits av de svarande. 

Förslag till beslut
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
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§ 22 Förslag till avbrott SFI elev

Mari Carlsten, lärcentrachef/rektor föredrar ärendet kring avbrott Elev kurs B studieväg 2 i enlighet 
med bilaga 6. 

Denna elev har varit inskriven i gruppen sedan 2019-09-30 och har gjort en mycket liten progression i 
det svenska språket trots att eleven fått extra stödlektioner utöver de 15 timmar/vecka som regleras 
i Skollagen. 

Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet besluta 

- Att utbildningen i SFI ska upphöra från 11 juni 2021 ovan nämnda elev då eleven inte 
gör tillfredställande framsteg och saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att utbildningen i SFI ska upphöra från 11 juni 2021 ovan nämnda elev då eleven inte 
gör tillfredställande framsteg och saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 
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§ 23 Tillsyn yrkesförarutbildningen 

Ingela Blomstam, lärcentrachef/rektor föredrar ärendet tillsyn av yrkesförarutbildningen. Tillsyn av 
yrkesförarutbildningen vid LC  har blivit genomförd av Transportstyrelsen. Detta ska säkerställa att 
allmänhetens krav på god förarutbildning blir tillgodosedd. Den ska även säkerställa att 
förarutbildning och förarprövning genomförs enligt gällande regelverk samt att examination och 
rapportering bedrivs på ett rättvist och rättssäkert sätt. Vid tillsynen görs kontroll av: formalia – 
skolenhetskod, kontaktuppgifter, förarprövarens förordnande etc. 
Kontroll av utbildningsinnehåll, elevdokumentation. Kontroll av förarprövarens rapporteringar. 
Delprov – rutiner kring dessa. Samtal med elever, handledare på företag med flera. Vidare informerar 
Ingela Blomstam att tillsynen inte ännu är klar. Tillsynssamtalet skedde den 27/4–21 med 
Transportstyrelsen och därefter begärdes det kompletterande uppgifter. Ett återkopplings samtal 
skedde den 21/5–21 och en slutrapport väntas inom 1–3 veckor. 

Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet 

- Att lägga informationen till handlingarna.
- Att följa upp resultatet på Transportstyrelsens tillsyn på nästkommande vuxenutbildningsutskott.

Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.
- Att följa upp resultatet på Transportstyrelsens tillsyn på nästkommande vuxenutbildningsutskott.
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§ 24 Sökbild YH 

Monica Wennberg föredrar för sökbilden till de tre yrkeshögskoleutbildningarna i år.
Utbildningarna sker till största majoritet på distans med undantag på vissa orter och utbildningar för 
att närmare kopplas till verksamheter som kan vara intressanta efter utbildningens avslutande. 
De ansökningar som inte är behöriga är delvis fortfarande under gymnasial utbildning varav ett antal 
ska komplettera andra uppgifter. Utbildningen inom bergmaterial har varit mycket populär vilket 
Monica Wennberg informerar om.  
Vattenkraftstekniker (20 platser) 25 sökande, varav 15 behöriga, övriga ej klara 

Bergmaterialsingenjör: (25 platser) 88 sökande, varav ca 49 behöriga och övriga ej klara 

Byggproduktionsledare (20 platser) 20 sökande, ca 5 behöriga övriga ej klara

Förslag till beslut
Ordförande föreslår vuxenutbildningsutskottet besluta 

- Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att lägga informationen till handlingarna.
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§ 25 Koordinerad kraftsamling 14 juni 

Marie Kuoljok, vuxenutbildningschef föredrar ärendet kring koordinerad kraftsamling 14 juni. 

Marie Kuoljok föredrar bakgrunden till den koordinerade kraftsamlingen som startade den 17 juni 
2020. Då träffades Akademi Norr och Lapplands kommunalförbunds 17 kommuner började diskutera 
hur man kan bli bättre på att arbeta med högre utbildning. Ett beslut togs om att de bägge 
kommunalförbunden skulle samverka kring området för att tillsammans kunna skapa bättre 
förutsättningar för högre utbildning inom regionen. I slutet av 2020 beviljades Akademi Norr, 
Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå förstudiemedel från Region Norrbotten och 
Region Västerbotten. Genom förstudien ska samverkan mellan regionens kommuner, lärosäten och 
andra intressenter byggas upp, och relevanta beslutsunderlag inför en fortsatt koordinerad kraftsamling
tas fram.

Just nu är processen i något som kallas för koordinerad kraftsamling högre utbildning - en 
kraftsamling som fokuserar på att göra verkstad och stärka våra kommuners arbete kring att 
tillgängliggöra högre utbildning för medborgarna. Det har mynnat ut i en dialogdag med universitet, 
nationell och EU-nivå samt regional och kommunal nivå kring hur man gemensamt kan skapa 
förutsättningar för högre utbildning i vår region.  

Marie Kuoljok fördrar även schemat för den planerade dagen och presenterar de deltagare som ska 
delta. 

Förslag till beslut

Ordförande föreslår vuxenutbildningsutskottet
 - Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut: 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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§ 26 Övriga frågor 

- Antagning barnskötare 

Ingela Blomstam, lärcentrachef/rektor föredrar för ärendet kring antagning barnskötare i enlighet med 
bilaga 7. Ingela Blomstam informerar att utbildningen i sig inte är ny inom Lapplands 
kommunalförbund men kommer nu ske på plats i klassrumsmiljö för att främja att fler ska slutföra 
utbildningen. Sista ansökningsdag för utbildningen är den 2021-05-15 och därefter sker löpande 
antagning 

Antal behörigt sökande till utbildningen i Gällivare är 8. 

Förslag till beslut
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet

- Att anta 8 sökanden i Gällivare.

Beslut
Vuxenutbildningsutskottet beslutar

- Att anta 8 sökanden i Gällivare.
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§ 27 mötets avslutande 

Ordförande tackar för dagens möte och önskar alla en fortsatt bra dag. 
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