LKF:s direktion 20Il-06-21

SAMMANTRIiDE SPROTOKOLL
Protokoll fört vid direktionsmöte inom Lapplands kommunalforbund.

Tid

Tisdagen

Plats

Stadshuset i Kiruna

Närryarande

Tommy Nyström, Gällivare, ordforande
Stig Eriksson, Gällivare
Stefan Andersson, Jokkmokk
Birgitta Allerberg, Jokkmokk
Kristina Zakrisson, Kiruna

den2ljuni 2011 klockan 10.00 -

14.00

Gunnar Selberg, Kiruna
Kurt Wennberg, Pajala
Birger Lahti, Pajala

Övriga deltagande

Niklas Sirön, Kiruna
Rune Lantz, Kiruna från $ 4
Jan Larsson,Pajala
Lena Jatko, kommunchef Pajala
Stefan Hämäläinen, kommunchef Kiruna
Lennart Johansson, kommunchef Gällivare
Anders Nygårds, kommunchef Jokkmokk
Lennart Andersson, kanslichef Lkf
Bert-Olov Ström, gymnasiechef Lapplands gymnasium
Monica Lundkvist Renström, utvecklingsledare Lkf
Anna-Karin Ukonsaari, controller Lkf
Caroline Johansson, sekreterare, handläggare Lkf

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Mötets öppnande
Ordforande forklarar mötet öppnat.

$48

Justerare
Att justera jämte ordflorande valdes Stig Eriksson och Stefan Andersson.

s4e

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med ett extra ärende, information om energicentrum

i

Jokkmokk.
Föregående protokoll

ss0

Föregående protokoll läggs med godkännande

till

handlingarna.

Ekonomisk rapport
Anna-Karin Ukonsaari foredrar ekonomisk rapport for perioden januari - maj 20II.
Rapporten är kompletterad med de förlydliganden som direktionen beslutade om vid
sammanträdet 28 april.

$sl

Sammantaget foljer kommunalforbundet budgeten. En awikelse är att Lapplands
Gymnasium ligger över budget för övriga kostnader vilket härrör från att
interkommunala kostnader faktureras ojämnt över året.

Sammanfattning
Mot bakgrund av utfallet efter maj månad är kansliets och gymnasiekansliets
bedömning att verksamheten på helårsbasis kommer att kunna genomföras inom
beslutade budgetramar för kommunalforbundet. Närmare prognos kommer att lämnas i
samband med delårsredovisningen efter halva året.

Förslag

till

beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att lägga rappoften med godkännande till handlingarna.

Beslut
Direktionen beslutar

Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.
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Budget 2012 och treårsplan 2012 - 2014 samt fastställande av medlemsavgifter
Lennart Andersson foredrar att direktionen vid sammanträdet 28 april fattade beslut om
preliminär drift budget 20 12 for kommunalforbundet samt treårsp lan 20 12 - I 4.
KommunernaPajala och Gällivare har fattat politiskt beslut om driftbudget2012 samt
treårsplan 2012-14 i kommunalforbundet enligt alternativ 1. Kommunerna Jokkmokk
och Kiruna fattar beslut under oktober respektive november månad.
Tre alternativa budgetförslag

Kansliet och gymnasiekansliet har tagit fram tre alternativa budgetforslag for 2012 samt
förslag

till

treårsplan 2012-2014 som föredrogs på direktionens sammanträde 28 april.

Controller Anna-Karin Ukonsaari föredrar budgetforslagen med betoning på alternativ
1:

Varje budgetflorslag innehåller en löneökning på 3

oÄ

frän 201 1-04-01 och ett PO på
38,98 samt volymanpassning av personal på Lapplands gymnasium i och med minskade
ungdomskullar. Dessutom har:

Förslag

I

en minskning av driftsbudget på Lapplands Gymnasium utifrån minskat
till gymnasieskolan per invånare med 71 l<r för 2012, 94 kr for 2013 och
för 2014. Sammantaget ger detta en ramminskning för Lapplands

statsbidrag
141

k

kommunalförbund

20t2

2013

201,4

-6 923

-8 785

-101s9

Total budget enligt fiirslag
Gällivare kommun
Jokkmokks kommun
Kiruna kommun
Pajala kommun

1

2012

2013

82 780

78 429

23 tsz

23

83 844
231

30 518

3t

2014

72 073

5tl

23 447

81 039

t9 002
29 97s

Förslag 2 en minskning på driftsbudget på Lapplands Gymnasium utifrån minskat
statsbidrag till gymnasiet samt återforing av naturbruksmedel (skatteväxling).

Total budget enligt ftirslag 2
Gällivare kommun
Jokkmokks kommun
Kiruna kommun
Pajala kommun

2012
83 695

2013

23 379

23 989

80 225

84 171

82 900

31 56r

31 184

2014
74 6s0
24 190
81 860
30 998

Sammanfattning
Sammanfattningsvis består skillnaden mellan forslagen i tre olika nivåer av besparingar
for gymnasieorganisationen utöver den volymanpassning som de minskande
ungdomskullarna ger upphov till. Direktionen har 20ll-04-28 antagit preliminär budget
2012 och treårsplan 2012-14 enligt alternativ 1.
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Investeringsäskanden inför 20 I 2
Vid sammanträdet 2011-04-28 beslutade direktionen vidare att återremittera
investeringsäskandena. Efter ylterligare beredning var avsikten att dessa skulle kunna
behandlas vid j unisammanträdet.

Controller Anna-Karin Ukonsaari floredrar omarbetade investeringsäskanden for
samt tillhörande konsekvensbeskrivningar, se bilaga 1:

Äskanden
Bokenskolan

20 12

130 000

Välkommaskolan
Leastadiusskolan
Lärcentra Gällivare
Hialmar Lundhbomsskolan

Totalt

1 953 000

216 000
197 000
5 159 000
7 4s8 000

Kansliets avsikt är att de av direktionen godkända äskandena sedan skall överlämnas
respektive kommun i en form som överensstämmer med respektive kommuns rutiner
för investeringsäskanden.

till

Förhandling med fackliga organisationer
Information enligt MBL $ 19 med de fackliga organisationerna kring budgetförslaget
genomlordes2T april. Den 8 juni genomfördes förhandling enligt MBL $ 11. Ett
skriftligt yrkande inlämnades från Lärarnas Riksförbund som forordar budgetbeslut
enligt alternativ 2, se bilaga 2. Vid ltirhandlingen ställde sig även Lärarforbundet och
Kommunals sektioner i de ffra kommunerna bakom yrkandet.

tr'örslag

till

beslut

Ordforande foreslår direktionen

Att awakta budgetbeslut i kommunema Kiruna, Jokkmokk innan förbundets
budget och treårsplan fastslås.

Att all planering inom förbundet inför 2012 i awaktan på slutligt budgetbeslut
skall utgå från altemativ 1.

Att godkänna investeringsbudgetäskanden enligt bilaga och uppdra åt kansliet
att överlämna dem till respektive medlemskommun i en form som
överensstämmer med respektive kommuns rutiner.
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Beslut
Direktionen beslutar

Att ar,vakta budgetbeslut i kommunerna Kiruna, Jokkmokk innan ftrbundets
budget och treårsplan fastslås.

Att all planering inom ftirbundet infor 2012 i awaktan på slutligt budgetbeslut
skall utgå från alternativ 1.

Att godkänna investeringsbudgetäskanden enligt bilaga och uppdra
att överlämna dem till respektive medlemskommun i en form som

åt kansliet

överensstämmer med respektive kommuns rutiner.

Reservationer
Stefan Andersson, Birgitta Allerberg och Gunnar Selberg reserverar sig mot
beslutet att all planering inom forbundet skall utgå fran budgetförslag alternativ
1 till förmån för budgetftirslag alternativ 2.
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Fortsatt introduktion till LKF:s uppdrag, organisation och verksamhet
Gymnasiechef Bert-Olov Ström informerar om Lapplands gymnasiums uppdrag och
organisation, som idag består av 280 anställda och2200 elever.
Verksamhetsidd

-

Brett utbildningsutbud på alla f,'ra orter
Hög kvalitet som genomgående målsättning
1 - 1 lösningar som pedagogisk utmaning

Vad har fungerat bra sedan verksamhetsövergången 1 januari 2010?
Samarbete och samsyn i ledningen, gemensamma träffar
Styrelsens arbete är prestigelöst
Samordning av ekonomi och personalsystem
Arbetet med att forma gemensamma styrdokument och riktlinjer
Arbetet sker i en framåtsyftande anda

-

Fackligsamverkansgrupp

Vad har hänt under detta ar
Gemensamtwebbaseratintagningssystem
Samordnat alla timplaner inför Gy2011
Tillstånd för att bedriva NIU inom skidor i Gällivare, handboll och ishockey

-

i Kiruna
Regionalt programansvar för rektorerna

Elevunderlag fram till 201 7
Utifrån nuläget är prognosen att elevunderlaget kommer minska med2l,3
fram till är 2017.

%o

Kommande behov av samordning
Gemensamt skoladministrati'ut system samt personalpolitiskt program.

Lärarlegitimation
Lärarna söker sin lärarlegitimation hos Skolverket. Det kan finnas någon enstaka
lärare som inte är behörig att undervisa i gymnasieskolan.
Antagning

Hur antagningen ser ut inom Lapplands gymnasium vet gymnasiekansliet nåir
elevema svarat på antagningsbeskedet.

Förslag

till

beslut

Ordförande föreslar direktionen

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Beslut
Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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Visionsdokument fiir Lapplands gymnasium
Gymnasiechef Bert-Olov Ström ft)redrar den process som utmynnat i
visionsdokumentet, bilaga 3.

Visionen ft)r Lapplands gymnasium är unika attraktiva utbildningar av högsta
kvalitet
1. Samverkan med företag som är ledande i regionen och världen for
anställning direkt eller ftir vidare studier
2. Attraktivt unikt och varierat programutbud som f,rnns i Sveriges största men
ändå distansoberoende region "Längt borta men nära"
3. Engagerade och kompetenta pedagoger skapar ett lärande med modema
metoder och fokus på nöjda elever i Sveriges högsta och längsta skola
4. Kommunikation, öppenhet, goda relationer, pedagogisk verksamhet i
framkant med nära koppling till aktuell skolforskning

Dokumentet har utarbetats i dialog med elever, pedagogisk personal, skolledning
och gymnasienämnd. Det kompletta dokumentet godkändes av
gymnasienämnden vid sammanträde 20 1 0-08-25.

Enligt ftirbundsordningen för Lapplands kommunalforbund skall det
överordnande styrdokumentet för gymnasiesamverkan inte enbart godkännas av
gymnasienämnden utan också av direktionen för att sedan ställas till
medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar för kännedom.

X'örslag

till

beslut

Ordforande foreslår direktionen

Att lägga visionsdokumentet med godkännande till handlingarna.
Att ställa visionsdokumentet till medlemskommunernas forfogande.

Beslut
Direktionen beslutar

Att lägga visionsdokumentet med godkännande till handlingarna.
Att ställa visionsdokumentet till medlemskommunemas förfogande.
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Regler Iiir investeringsprocess inom LKF' rapport från pågående arbete
Controller Anna-Karin Ukonsaari föredrar det pågående arbetet med att
formulera rutiner och riktlinjer för investeringsprocess inom Lapplands
kommunalförbund.
Direktionen beslutade 2010-10-01 att uppdra åt kansliet att tillsammans med
respektive kommuns ekonomikontor ft)reslå riktlinjer för investeringsäskanden
från LKF. Dialogen med medlemskommunema kring investeringsäskanden
inför 2012 har ännu inte lett fram till gemensarnma riktlinjer.
LKF:s kansli har under våren redovisat sin bedömning till direktionen:
Kansliets bedömning inför kommande år - 2013 och framåt - är att
kommunalforbundets investeringsprocess i möjligaste mån bör frikopplas fran
kommunens. Detta skulle innebära att kommunalforbundet självt far hantera
sina investeringar och även ta lån i de fall detta blir aktuellt. Detta kräver i så
fall direktionsbeslut kring rutiner och även revidering av gällande finansiella
måI. Det finansiella målet att kommunalförbundet inte far ta lån bör ändras till
att kommunalförbundet inte får ta andra lån än de som godkänts av direktionen.
Medlemskommunemas ekonomichefer och LKF : s controller har diskuterat
lämpliga riktlinjer ftir den framtida investeringsprocessen for LKF. Anna-Karin
Ukonsaari ftiredrar ett preliminärl arbetsmaterial rörande regler för
anläggningstillgångar samt budgetprocess for investeringar.
Synpunkter från direktionen inarbetas i ett slutgiltigt förslag som tas upp för
beslut i direktionen under hösten 2011.

Förslag till beslut
Ordforande föreslår direktionen

Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

Beslut
Direktionen beslutar

Att lägga rappoften med godkännande till handlingarna.
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Arbetsmiljöärende från Skyddskommitt6 Kunskapsgruvan, solinstrålning
Lennart Andersson foredrar ett arbetsmiljöärende från lokala skyddskommittön
på Kunskapsgruvan i Malmberget.

Vid lärcentrum i Malmberget

- Kunskapsgruvan - har under en ftiljd av år
mycket höga inomhustemperatur uppmätts på grund av solinstrålning i
arbetsrum och undervisningslokaler. Problemen är av naturliga orsaker störst
under vårterminens senare halva och höstterminens forsta del till och med
september. Bullerproblem från ventilationen har lett fram till att luftflöden
justerats vilket kan ha bidragit till en forvänad situation beträffande
temperaturen.
Kunskapsgruvan är en extern lokal i Nordanhuset där Gällivare kommun har
al'tal/överenskommelse med hyresvärden. Hyresviirden har hittills inte sett sig
föranledd att anordna solskydd eller vidta andra forbättringsåtgarder. LKF eller
Kunskapsgruvan har inte äskat några investeringsmedel för detta ändamål, dels
på grund av att det rör sig om en extern lokal och dels eftersom det inte
fastslagits för hur lång tid lokalen skall n1.ttjas för den aktuella verksamheten.

Enligt den struktur ft)r systematiskt arbetsmiljöarbete som nl4tjas inom LKF
skall arbetsmiljöfrågor som inte finner sin lösning på lokal nivå lyftas till
direktionen.

Förslag

till

beslut

Ordförande foreslar direktionen

Att uppdra till kanslichefen att tillsammans med Gällivare kommun förhandla detta med
fastighetsägaren.

Beslut
Direktionen beslutar

Att uppdra till kanslichefen att tillsammans med Gällivare kommun forhandla detta med
fastighetsägaren.
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Framtidsseminarium fiir direktionen hösten20ll samt ändring av
sammanträdesdatum 6 oktober
Datum ftir direktionens kommande sammanträde i oktober 2ir i behov av ändring.
Dessutom finns behov av ett framtidsseminarium för direktionen där bland annat
frågor kopplade till framtida samverkan diskuteras. Beredningen föreslår att
framtidsdiskussionema forläggs till samma dag som oktobermötet och att
mötestiden utsträcks till heldag. Förslag på nl4t mötesdatum är 11 oktober.

Förslag

till

beslut

Ordförande föreslår direktionen

Att datum för nästa sammanträde ändras till 11 oktober kl. 9.00 i Gällivare.

Beslut
Direktionen beslutar

Att datum ftir nästa sammanträde ändras till 11 oktober kl. 9.00 i Gällivare.
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Kanslichefens fiirordnande
Direktionen ber samtliga tjänstemän att lämna rummet, diskussioner fors angående
kanslichefens forordnande.
Tjänstemännen kommer åter in i rummet.

f,'örslag

till

beslut

Ordforande föreslår direktionen

Att uppdra till kanslichefen att genom vidaredelegation under sex månader gällande
delar av sitt uppdrag pröva en alternativ ledningsorganisation inom kansliet for
Lapplands kommunalförbund.

Att uppdra till kanslichefen att därefter återkomma till direktionen med förslag
gällande framtida ledningsorganisation vid kansliet for Lapplands
kommunalforbund.

Att vidaredelegationen inte får innehålla det överordnande ansvaret som
förbundets högste

d

änsteman enligt förbundsordningen.

Att den alternativa ledningsorganisationen skall prövas inom befintliga
budgetramar.

Att uppdra åt ordförande att ftirlanga anställningsal.talet med kanslichefen.
Beslut
Direktionen beslutar

Att uppdra till kanslichefen att genom vidaredelegation under sex månader gällande
delar av sitt uppdrag pröva en alternativ ledningsorganisation inom kansliet för
Lapplands kommunalförbund.

Att uppdra till kanslichefen att därefter återkomma till direktionen med förslag
gällande framtida ledningsorganisation vid kansliet för Lapplands
kommunalförbund.

Att vidaredelegationen inte får innehålla det överordnande ansvaret som
forbundets högste d änsteman enligt forbundsordningen.

Att den alternativa ledningsorganisationen skall prövas inom befintliga
budgetramar.

Att uppdra åt ordförande att förlänga anställningsavtalet med kanslichefen.

11
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Kanslichefen informerar/delgivningar
Lennart Andersson foredrar att

Åsa Turtola, biträdande projektledare i Meän koulu projektet, förlängs och
arbetar 50 % under tiden 2011-05-28 -2011-06-30.
Per Bergersens uppdrag som personligt ombud avslutas 2011-06-30. Det var en
tillfiillig utökning som nu har avslutats.
Caroline Johansson, personalhandläggare/nämndsekreterare arbetar 100 % från
och med juni.

Ambitionen var att en gemensam personalpolicy för LKF skulle träda i kraft
1 juli. Eftersom dialog med berörd personal och fackliga organisationer ännu
inte genomforts framfll.ttas ärendet till hösten20ll. LKF tillämpar respektive
kommuns personalpolicy tills vidare. Under hösten kommer dialog med fackliga
organisationer och personalgrupper att genomforas.
Monica Lundkvist Renström, utvecklingsledare, föredrar ansökningssilfror på
eftergymnasial nivå samt pågående arbete yrkeshögskola
Förstahandssökande på eftergymnasial utbildning med särskilda grupper inom

LKF-området:
Utbildnins

Totalt LKF (st)

Ekonom

48

Natursuide
Adelstensteknik
Elkraftsinseniör

30

2t

Fastishetstekniker

t2

Vattenkraftstekniker

52

7

Ansökningstiden på fastighetstekniker kommer att förlängas på grund av
otillräckligt antal sökande, ftirhoppningen är att utbildningen kan starta
1 december.
Norrsamverkan-projektet kommer anordna en ny utbildning som
kontrollansvarig ft)r byggprojekt, vilket är en ny lagstadgad funktion inom
byggbranschen.
Infor nästa höst söks tillstånd att anordna ftljande YH-utbildningar;
vattenkraftstekniker, bergarbete/bergtekniker och byggproduktionsledare.

Förslag

till

beslut

Ordforande foreslår direktionen

Att lägga informationen med godkännande till handlingama.

Beslut
Direktionen beslutar

Att lägga informationen med godkännande till handlingarna.
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Ovriga frågor
informerar om en förstudie som startats i Jokkmokk och som
syftar till att Jokkmokks kommun ska bli ledande inom energiutbildningar. Just
nu pågår behovsinventering, mer information liimnas när processen kommit
längre. Proj ektet påverkar både gymnasieutbildning och eftergymnasial
utbildning.
Stefan Andersson

s61

Avslut
Ordflorande tackar for visat intresse och avslutar mötet.
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