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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden

Tid

onsdag 26 maj 2021 klockan 10.00 – 17.10

Plats

Lokaler på respektive ort med utrustning för Zoom-sammanträde i
LC Kiruna, LC Pajala, LC Jokkmokk, LG Gällivare, alternativt egen
uppkoppling.

Närvarande

Roger Suup (s)

ordförande

Karl-Erik Taivalsaari (v)

tj. ordförande Gällivare
vice ordf.

Kiruna

Eva Alriksson (m)
ledamot
Eva Eriksson (s)
tj. ers. ledamot
Rolf Häggqvist (s)
ledamot
Roland Boman (fjk)
ledamot
Ingrid Metelius (s)
ledamot
Asbjörn Thunborg (m)
ledamot
Gunnar Selberg (c)
ledamot

Gällivare
Gällivare
Gällivare
Jokkmokk
Jokkmokk
Jokkmokk
Kiruna

Sten Stridsman (v)
Eva Esberg (kd)
Marina Smedkvist (s)
Martin Zingmark (fs)

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Kiruna
Pajala
Pajala
Pajala

Övriga deltagande

Marianne Stöckel
Klas Bergman
Anneli Isaksson
Malin Hörnström
Inger Hieta

gymnasiechef
bitr. gymnasiechef
sekreterare
controller
rektor Pajala

Underskrifter

Ordförande Roger Suup (s)
Justerare

Gunnar Selberg (c) §§ 42–52, 55–56

Justerare

Asbjörn Thunborg (m) §§ 53–54, 57–64

Justerare

Martin Zingmark (fs) §§ 42–64

§§ 42–51
55–56
58–64
§§ 52–54, 57
§§ 42–51
55–56
58–64
§§ 42–64
§§ 42–64
§§ 42–64
§§ 42–64
§§ 42–64
§§ 42–64
§§ 42–52
55–56
§§ 42–50
§§ 42–64
§§ 42–64
§§ 42–64
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§§ 42–64
§§ 42–64
§§ 45
§ 47

Sekreterare Anneli Isaksson
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla.
Organ: Gymnasienämnden
Protokoll från sammanträde: 2021-05-26
Datum för sista e-justeringsdag: 2021-06-08
Datum då tillkännagivandet publiceras: 2021-06-09
Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2021-07-02
Förvaring av protokollet: Lapplands Gymnasium Gällivare
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§ 42 Sammanträdets öppnande
Ordförande Roger Suup (s) förklarar gymnasienämnden för öppnat.

§ 43 Val av två justerare samt tid för justering av protokoll
Ärendebeskrivning
Ordförande Roger Suup (s) ställer frågan om val av två justerare samt tid för justering.

Förslag till beslut
Mötet föreslår att justering sker elektroniskt senast den 8 juni 2021 och att Gunnar Selberg (c)
och Martin Zingmark (fs) väljs som justerare.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att välja Gunnar Selberg (c) och Martin Zingmark (fs) till justerare.
att protokollet justeras elektroniskt senast den 8 juni 2021.

Notering: Ledamot Asbjörn Thunborg (m) blev vald som ny justerare till §§ 53–54, 57–64 då vald justerare
Gunnar Selberg (c) var tvungen att avvika under mötet.
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§ 44 Förslag till dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet. Ordförande ställer
frågan om dagordning kan godkännas.

Tillägg
Tillägg önskas under § 63 Övriga frågor.
§ 63 Övriga frågor
a) Teknikcollege – Eva Esberg (kd)
b) Förkortningslista – Ingrid Metelius (s)
c) Information om Coronamiljarden – Roger Suup (s)
d) Information om upphandling gällande Maskinförarutbildning – Roger Suup (s)
e) Ansökan LKAB Akademin – Nytt Lärande 2.0 – Gymnasiechef Marianne Stöckel

Underlag
1. Dagordning 2021-05-26 med bilaga till §§ 45–46, 48–58, 61

Förslag till beslut
att mötet godkänner dagordningen med föreslagna tillägg under § 63 Övriga frågor.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att mötet godkänner dagordningen med föreslagna tillägg under § 63 Övriga frågor.
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§ 45 Ekonomisk rapport för januari – april 2021
Ärendebeskrivning
För att förstärka den interna kontrollen över Lapplands Gymnasiums budget sker en
ekonomisk uppföljning vid varje nämndssammanträde på enhetsnivå.
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman redovisar för gymnasienämnden en ekonomisk rapport
som omfattar alla enheter i Lapplands Gymnasium, perioden januari – april 2021. (Nedan
utdrag ur den ekonomiska rapporten.)
Enhetsvis
Ekonomisk rapport Lapplands Gymnasium jan – april 2021 (exkl. IKE)
Budgeterat
Avvikelse
LG Gällivare Utfall (tkr)
Intäkter
-2 243
-1 955
288
Personal
17 399
18 130
731
Övriga kostnader
3 769
3 163
-605
Totalt
18 925
19 338
413

Ekonomisk rapport Lapplands Gymnasium jan – april 2021 (exkl. IKE)
Budgeterat
Avvikelse
LG Jokkmokk Utfall (tkr)
Intäkter
-282
-328
-46
Personal
4 047
4 447
400
Övriga kostnader
498
707
209
Totalt
4 263
4 827
563

Ekonomisk rapport Lapplands Gymnasium jan – april 2021 (exkl. IKE)
Budgeterat
Avvikelse
LG Kiruna Utfall (tkr)
Intäkter
-690
-917
-227
Personal
21 650
22 454
804
Övriga kostnader
2 304
2 917
613
Totalt
23 264
24 454
1 190

Ekonomisk rapport Lapplands Gymnasium jan – april 2021 (exkl. IKE)
Budgeterat
Avvikelse
LG Pajala Utfall (tkr)
Intäkter
-212
-257
-44
Personal
4 480
5 338
857
Övriga kostnader
344
653
309
Totalt
4 613
5 734
1 122
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Hela Lapplands Gymnasium (LG)
Ekonomisk rapport Lapplands Gymnasium jan – april 2021 (exkl. IKE)
Budgeterat
Avvikelse
Hela LG Utfall (tkr)
Intäkter
-3 427
-3 456
-29
Personal
47 577
50 369
2 792
Övriga kostnader
6 915
7 441
525
Totalt
51 065
54 353
3 289

Interkommunala intäkter och kostnader (IKE) jan – april 2021 (tkr)
Budgeterat
Avvikelse
Hela LG Utfall (tkr)
LG Gällivare
198
617
418
LG Jokkmokk
221
317
95
LG Kiruna
3 424
2 783
-640
LG Pajala
1 153
1 950
797
Totalt
4 996
5 667
671

Hela LG
LG Gällivare
LG Jokkmokk
LG Kiruna
LG Pajala
Totalt

Rektorer/chefer Lapplands Gymnasium, jan – april 2021 (tkr)
Utfall (tkr)
Budgeterat
Avvikelse
1 151
1 182
31
254
281
27
1 307
1 562
255
286
308
23
2 998
3 333
336

Avvikelse jan –
april 2021 (tkr)
Avvikelse utan
3 289
IKE
Avvikelse IKE
671
Avvikelse
336
rektorer/chefer
Total
4 296

Hela LG

Sammanfattningsvis visar budget ett positivt resultat för enheterna på 4 296 tkr för
perioden januari – april 2021.
Posterna personalkostnader, övriga kostnader samt interkommunala avgifter/intäkter
(IKE) fick ett positivt resultat medan intäkter visade ett marginellt negativt resultat på -29
tkr.
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Intäkter
Avvikelsen för perioden blev -29 tkr exkl. interkommunala intäkter.
Detta beror främst på att elevdatorer inte har fakturerats.
De interkommunala kostnaderna/intäkterna (IKE) visade ett positivt resultat på 671 tkr.
Dessa intäkter och kostnader samt inackorderingstillägg och kostnader för busskort har
förvaltningen idag säkrare prognoser för då arbetssätt förbättrats sedan 2019.
Personal
Personalkostnaderna visar ett positivt resultat för perioden, +2 792 tkr. Detta beror bland
annat på att det finns vakanta tjänster som inte är tillsatta, långtidssjukskrivning, lön till
ny rektor till hösten, barnledighet och medel för kommande lönerevision. Det finns dock
enheter som är i behov av att köpa tjänster vilket inte belastar personalkostnaderna utan
dessa kostnader belastar posten Övriga kostnader.
Övriga kostnader
Det blev totalt ett positivt resultat för Övriga kostnader på +525 tkr men på Lapplands
Gymnasium i Gällivare blev utfallet negativt med -606 tkr. Detta beror bland annat på
flyttkostnader, kostnad för inhyrd personal/instruktörer, reparation av maskiner på
industriprogrammet, reparation av lastbil och leasing.
Totalt resultat
Controller Malin Hörnström informerar för gymnasienämnden att det totala resultatet för
Lapplands Gymnasium, för perioden januari – april 2021, blev +5 390 tkr. I detta resultat
ingår så kallade centralt påverkande faktorer som till exempel pension, licenser,
försäkringar, ledningskostnader samt ersättningar för sjuklönekostnader och
arbetsgivaravgifter.
I resultatet ingår bland annat pengar till årets lönerevision. Övriga kostnader har varit
lägre men kommer att öka under hösten då större inköp är vanligt inför terminsstart.

Underlag
1. Bilaga 1. Budgetuppföljning enhetsvis Lapplands Gymnasium 1 januari – 30 april 2021

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

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att tacka förvaltningen för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 46 Sammanfattning av de fakturerade kostnaderna till Gällivare kommun
Ärendebeskrivning
Vid gymnasienämndens sammanträde 2021-03-31, § 27 Ekonomisk rapport januari –
februari 2021, diskuterade gymnasienämnden om Lapplands Gymnasium har fakturerat
Gällivare kommun för alla de kostnader som har uppkommit vid flytten till
Kunskapshuset samt vilken summa det gäller.
Gymnasienämnden beslutade 2021-03-31
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa en enklare sammanfattning av de fakturerade
kostnaderna till Gällivare kommun för gymnasienämnden.
att förvaltningen får i uppdrag att göra en kompletterande faktura gällande kvarvarande
kostnader i Kunskapshuset till Gällivare kommun.
att tacka förvaltningen för informationen och med godkännande lägga den till
handlingarna.
---Biträdande Gymnasiechef Klas Bergman informerade gymnasienämndens arbetsutskott
om att alla kostnader för flytten från Välkommaskolan och Gunillaskolan till
Kunskapshuset har betalats av Lapplands kommunalförbund. Kostnaderna har bokförts på
ett ”projekt” utanför de normala budgetarna för lärcentra och gymnasiet.
Inkomna fakturor har sammanställts, specificerats och fakturerats Gällivare kommun vid
två tillfällen. I december 2020 skickades fakturor avseende perioden projektstart –
november 2020 och i april skickades fakturor avseende december 2020 – april 2021.
Fakturornas totala belopp för de två perioderna är 6 490 540 kr.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att förvaltningen redovisar presentation av fakturerade flytt- och kompletteringskostnader
Kunskapshuset Gällivare vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021.
att förvaltningen kontaktar ansvarig förvaltningschef och ekonomichef i Gällivare kommun för
att ta reda på orsakerna att fakturorna inte har betalats än av Gällivare kommun.
att föreslå gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 att tacka
för presentationen och lägga den till handlingarna.
---Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar gymnasienämnden om de
fakturerade kostnaderna till Gällivare kommun och att förvaltningen har varit i kontakt
med förvaltningschef Alexander Kult och ekonomichef Gun Nilsson på Gällivare
kommun. Ett möte kommer att ske fredag den 4 juni 2021.
Från Lapplands kommunalförbund deltar förbundschef Maj-Lis Ejderlöf, tidigare
flyttsamordnare Börje Johansson samt biträdande gymnasiechef Klas Bergman.

Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2021-03-31 § 27 Ekonomisk rapport januari – februari 2021
2. Bilaga 2. Fakturerade flytt- och kompletteringskostnader Kunskapshuset Gällivare

Förslag till beslut
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 47 Skolledningen informerar - Pajala
Ärendebeskrivning
Innan Corona-epidemin bröt ut alternerade gymnasienämnden sina möten fysiskt mellan
de fyra medlemskommunerna. Vid dessa möten hade lärare och rektorer möjlighet att
presentera sina verksamheter för nämnden. Detta återupptas men digitalt.
Rektor Inger Hieta på Lapplands Gymnasium Pajala informerar för gymnasienämnden
om att gymnasieskolan tar emot elever från det HVB-hem som finns i Pajala.
Det finns åtta platser som idag är belagda med fem barn/ungdomar.
Utmaningen är att kunna bemöta eleverna relationellt men också på den kunskapsnivån
som de befinner sig i samt motivera dem till fortsatta studier samtidigt som det psykiska
välbefinnandet många gånger är dåligt.
Att planera för eleverna i skolan är också en utmaning då de kan komma när som helst
under läsåret och stannar olika lång/kort tid. Eleverna behöver mycket resurser av olika
slag vilket boendet har bättre tillgång till än skolan. Skolan får endast elevpengen men
det går att försöka få hemkommunen att stå för merkostnaderna.

Underlag
1.

Förslag till beslut
att tacka rektor Inger Hieta vid Lapplands Gymnasium Pajala för den intressanta
informationen.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att tacka rektor Inger Hieta vid Lapplands Gymnasium Pajala för den intressanta
informationen.
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§ 48 Covid 19:s påverkan på undervisningen – förslag på åtgärder med
anknytning till elevenkät
Ärendebeskrivning
Beteendevetare/socialpedagog Lisa Lantto från Lapplands Gymnasium Kiruna
presenterade för gymnasienämnden 2021-03-31 en elevenkätsundersökning gällande hur
Covid-19 har påverkat elevernas mående och skolsituation.
Gymnasienämnden beslutade 2021-03-31
att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder med anknytning
till elevenkätundersökningens resultat.
att tacka Lisa Lantto för presentationen av elevenkäten.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel informerade för gymnasienämndens arbetsutskott 202105-05 om att alla skolor har fått ta del av sitt resultat och analys av dem pågår. Skolorna
har fått i uppdrag att komma fram med förslag på åtgärder både på kort och lång sikt.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag på åtgärder med anknytning till resultatet
från elevenkäten om elevers påverkan av Covid 19 i undervisningen vid gymnasienämndens
sammanträde den 26 maj 2021.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel redovisar för gymnasienämnden om de övergripande
förslag som framkommit från enheterna.
Behov finns att sätta in lämpliga stödinsatser för att komma till rätta med
utbildningsskulden som uppkommit.
Pandemin har även medfört ökad psykisk ohälsa bland eleverna. Det finns behov av att
samverka och få stöd i den frågan av Elevhälsan och av den centrala Elevhälsan i
ägarkommunerna.
Elevenkäten visade också på att lektionsstruktur och studieteknik behöver utvecklas
framför allt inom fjärrundervisningen.
Förvaltningens förslag till åtgärder med anknytning till resultatet från elevenkäten.
att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 beslutar att
uppdra till förvaltningen att fortsätta med lämpliga stödinsatser för att Lapplands
Gymnasium skall komma till rätta med den så kallade utbildningsskulden.
att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 beslutar att
uppdra till förvaltningen att fortsätta med lämpliga insatser inom området elevhälsa och i
detta söka samverkan med den centrala Elevhälsan i ägarkommunerna.
att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 beslutar att
uppdra till förvaltningen att initiera ett arbete för att ta fram en gemensam plan för
Lapplands Gymnasium inom området lektionsstruktur och studieteknik.

Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2021-03-31, § 30 Covid 19:s påverkan på undervisningen –
presentation av elevenkät
2. Bilaga 3. Covid 19:s påverkan på undervisningen – förslag på åtgärder med anknytning till
elevenkät, 2021-05-17
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Förslag till beslut
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med lämpliga stödinsatser för att Lapplands
Gymnasium skall komma till rätta med den så kallade utbildningsskulden.
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med lämpliga insatser inom området elevhälsa och i
detta söka samverkan med den centrala Elevhälsan i ägarkommunerna.
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam plan för Lapplands Gymnasium inom
området lektionsstruktur och studieteknik.
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa en lägesrapport med uppföljning av insatta åtgärder
till gymnasienämndens sista sammanträde för året den 24 november 2021.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med lämpliga stödinsatser för att Lapplands
Gymnasium skall komma till rätta med den så kallade utbildningsskulden.
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med lämpliga insatser inom området elevhälsa och i
detta söka samverkan med den centrala Elevhälsan i ägarkommunerna.
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam plan för Lapplands Gymnasium inom
området lektionsstruktur och studieteknik.
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa en lägesrapport med uppföljning av insatta åtgärder
till gymnasienämndens sista sammanträde för året den 24 november 2021.
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§ 49 Måluppfyllelse jämförd med nationell statistik
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens årscykel finns fasta ärenden som ska behandlas av nämnden under
bestämda tider på året och dit hör bland annat ”Måluppfyllelse jämförd med nationell
statistik”.
Statistik gällande Lapplands Gymnasiums elever ska jämföras med rikets elever och en
sammanställning ska redovisas för gymnasienämnden.
Gymnasiechef Marianne Stöckel informerade för gymnasienämnden 2021-03-31 om att
den nationella statistiken över måluppfyllelse redovisas årligen på Skolverkets hemsida
under mars månad. Den 29 mars 2021 fanns denna nationella statistik ännu inte
publicerad varför jämförelse med Lapplands Gymnasiums statistik ej är möjligt att göra.
Gymnasienämnden beslutade 2021-03-31
att hänskjuta ärendet Måluppfyllelse jämförd med nationell statistik till gymnasienämndens
kommande sammanträde den 26 maj 2021.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel redovisar för gymnasienämnden en jämförelse mellan
Lapplands Gymnasiums elever och rikets elevers genomsnittliga betygspoäng, program
för program, samt skillnader mellan pojkar och flickors betyg.
Sammanfattningsvis har eleverna på Lapplands Gymnasium högre genomsnittliga
betygspoäng än riket i 12 av 16 program. Skillnader finns däremot mellan
yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen.
Av de 11 yrkesprogram som finns inom Lapplands Gymnasium visar statistiken att
Lapplands Gymnasium har högre genomsnittlig betygspoäng i 10 av programmen än
riket.
Av de 5 högskoleförberedande programmen som finns inom Lapplands Gymnasium
visar statistiken att Lapplands Gymnasium har högre genomsnittlig betygspoäng i 2 av
programmen än riket.
Flickorna har generellt högre betygspoäng än pojkarna inom Lapplands Gymnasium. I
jämförelse med riket så visar statistiken på samma trend.
Flickorna inom Lapplands Gymnasium, samt pojkarna för sig, visar på högre
genomsnittliga betygspoäng än riket.

Gymnasienämnden diskuterar det positiva resultatet och hur det kan marknadsföras.

Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2021-03-31, § 31 Måluppfyllelse jämförd med nationell
statistik
2. Bilaga 4. Måluppfyllelse jämförd med nationell statistik

Förslag till beslut
att förvaltningen använder det positiva resultatet till marknadsföring.
att tacka förvaltningen för presentationen och lägga det positiva resultatet till handlingarna.
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Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen använder det positiva resultatet till marknadsföring.
att tacka förvaltningen för presentationen och lägga det positiva resultatet till handlingarna.
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§ 50 Övergripande utvecklingsplan samt enheternas utvecklingsplaner
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens årscykel finns fasta ärenden som ska behandlas av nämnden under
bestämda tider på året och dit hör bland annat ”Övergripande utvecklingsplan samt
enheternas utvecklingsplaner”.
Den Övergripande utvecklingsplanen är det verktyg som gymnasienämnden använder för
att följa det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå, i enlighet med direktiven i
Skollagen 4 kap 3§.
Verksamheten styrs i huvudsak av skollagstiftning och läroplan men även visioner och
målbilder som ställs upp av huvudmannen. Dessa påverkar och styr skolutvecklingen.
Lapplands Gymnasiums Övergripande utvecklingsplan för 2019 – 2021 beskriver vilka
visioner och målsättningar som ska prioriteras för att åstadkomma en skolutveckling för
ett förbättrat elevresultat. Målbilderna har en långsiktig framåtskridande progression som
årligen ska följas upp för att sedan användas till fortsatt utvecklingsarbete inom
Lapplands Gymnasium.
Vid gymnasienämndens sammanträde 2020-02-12 informerade gymnasiechef Marianne
Stöckel att revisorerna hade granskat Lapplands Gymnasiums kvalitetsarbete. Den
sammantagna bedömningen var att kvalitetsarbetet inte bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
Enheternas utvecklingsplaner samstämmer inte med den Övergripande utvecklingsplanen
och detta behöver därför ses över.
Efter beslut från gymnasienämnden har förvaltningen arbetat fram en uppdaterad
Övergripande utvecklingsplan som ska presenteras för gymnasienämnden vid det andra
sammanträdet 2021.
Förslaget innehåller tre delar på tre nivåer; Övergripande utvecklingsplan för Lapplands
Gymnasium, Enheternas utvecklingsplan samt Lärarnas individuella analyser.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel informerade för gymnasienämnden 2021-03-31 om att
förvaltningen inte är klar med sammanställningen av materialet till den Övergripande
utvecklingsplanen. En redovisning är möjlig till nästa sammanträde den 26 maj 2021.
Gymnasienämnden beslutade 2021-03-31
att hänskjuta ärendet Övergripande utvecklingsplan samt enheternas utvecklingsplaner till
nästkommande sammanträde den 26 maj 2021.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar gymnasienämnden om innehållet i den
Övergripande utvecklingsplanen.
Den beskriver:
• grunduppgifter så som programutbud, elev- och personalantal, behörighet och
angivelse av den totala budgetsiffran för året.
• uppföljning och analys av enheternas utvecklingsplaner från föregående år med
målbild, metod och resultat.
• uppföljning och analys av elevernas måluppfyllelse.
• uppföljning och analys av elevenkät och medarbetarenkät.
• uppföljning och analys av trygghet och studiero samt elevhälsa.
• sammanfattande analys av ingångsvärdena.
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•
•

beskrivning av utvecklingsområden inför kommande läsår med förväntade
effekter och tänkta arbetsmetoder.
beskrivning av fortbildningsbehov på kort och lång sikt.

Den sammanfattande analysen av ingångsvärdena inför året 2020 har varit ett år då
enheterna arbetat vidare med specifika utvecklingsområden för just enheterna. Vissa har
fortsatt att utveckla och fördjupa det formativa och relationella förhållningssättet och
lärandet.
Det coachande och kollegiala lärandet är numera en naturlig arbetsform för de flesta av
oss inom Lapplands Gymnasium
Andra enheter har noterat att satsningen på Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
som Lapplands Gymnasium gjorde för några år sedan inte riktigt hade slagit rot i hela
verksamheten så de gjorde ett omtag utifrån den satsningen.
Alla elever på Lapplands Gymnasium nådde ej gymnasieexamen men resultatet var dock
något bättre än föregående år. 62 av våra elever gjorde avbrott från sina studier vid
Lapplands Gymnasium.
För att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt så behöver verksamheterna
arbeta vidare med anpassningar och tillgängliga miljöer. Verksamheterna behöver också
arbeta vidare med frågan motivation, formativ bedömning, det relationella
förhållningssättet och skaffa fler verktyg för att kunna möta elever som haft problematisk
skolgång i grundskolan och som riskerar att drabbas av ohälsa.
2020 har också varit ett utmanande år då verksamhet flyttat från Välkommaskolan till
Kunskapshuset i Gällivare vilket inneburit en hel del merarbete för många.
Gymnasieskolan har också prövats under lång period av pandemi där undervisning har
varit tvungen att ställas in ett antal gånger. Under perioden har strukturer och rutiner
testats och verksamheternas digitala kompetens har prövats i skarpt läge och det har
noterats fungera mycket bra utifrån givna förutsättningar.
Utvecklingsområden 2021
Lapplands Gymnasium har under de gångna åren haft en hel del fokusområden som satts
igång och som är viktiga att fortsätta att förankra, fördjupa och omfamna under
kommande år. Det handlar om Entreprenöriellt lärandet och Språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).
2021 ska också vara ett år då jämställdheten ska ha extra fokus på sig.
Fortbildningsbehov på enheterna och inom Lapplands Gymnasium
Kort sikt
Fördjupa och ytterligare befästa kunskaper i tidigare utbildningssatsningar såsom Språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och Entreprenöriellt lärande.
Förändringar i ämnesplaner och läroplansförändringen inom området Sexualitet,
samtycke och relationer.
Lång sikt
Digitalisering och fjärrundervisning, förankra det systematiska kvalitetsarbetet (SKA),
Formativ och hälsofrämjande förhållningssätt samt relationellt perspektiv.
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Förvaltningens förslag till beslut
att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 godkänner
Övergripande utvecklingsplan 2021.
att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 uppdrar till
förvaltningen att fortsätta med insatser för att förfina, förbättra och fördjupa det
systematiska kvalitetsarbetet.
att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 tackar för
presentationen.

Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2020-11-25, § 116 Övergripande utvecklingsplan –
lägesrapport
2. Utvecklingsplaner 2021 LG Gällivare 1,2 och 3
3. Utvecklingsplan 2021 LG Jokkmokk
4. Utvecklingsplaner 2021 LG Kiruna 1,2,3 och 4
5. Utvecklingsplan 2021 LG Pajala
6. Gymnasienämndens protokoll 2021-03-31, § 32 Övergripande utvecklingsplan samt
enheternas utvecklingsplaner
7. Bilaga 5. Övergripande utvecklingsplan 2021, Lapplands Gymnasium

Förslag till beslut
att överlämna området om elevers studieavbrott för vidare beredning till gymnasienämndens
arbetsutskott.
att uppdra till gymnasienämndens arbetsutskott för vidare beredning att organisera en
workshop med Elevhälsan.
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med insatser för att förfina, förbättra och fördjupa
det systematiska kvalitetsarbetet.
att godkänna Övergripande utvecklingsplan 2021.
att tacka förvaltningen för presentationen och lägga den med godkännande till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att överlämna området om elevers studieavbrott för vidare beredning till gymnasienämndens
arbetsutskott.
att uppdra till gymnasienämndens arbetsutskott för vidare beredning att organisera en
workshop med Elevhälsan.
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med insatser för att förfina, förbättra och fördjupa
det systematiska kvalitetsarbetet.
att godkänna Övergripande utvecklingsplan 2021.
att tacka förvaltningen för presentationen och lägga den med godkännande till handlingarna.
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§ 51 Förstelärarnas uppdrag
Ärendebeskrivning
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman presenterar för gymnasienämnden vilka uppdrag
Lapplands Gymnasiums 15 förstelärare har.
Enhet

Uppdrag, kort beskrivning

LG Gällivare 1
LG Gällivare 2
LG Gällivare 2
LG Gällivare 3
LG Jokkmokk
LG Jokkmokk
LG Kiruna 1
LG Kiruna 2
LG Kiruna 2
LG Kiruna 2
LG Kiruna 2
LG Kiruna 3
LG Pajala
LG Pajala
LG Pajala

Digitala hjälpmedel, teams, mentor nya lärare
Samverkan mellan grundskola och gymnasium
Lärling
Digitala hjälpmedel, teams, mentor nya lärare
Digitala verktyg
Språk-, läs- och skrivutveckling
Digitalisering
Elevhälsa
Betyg och bedömning
SKUA*
APL
Lärling
Programmering
Digitalisering
SKUA, Entreprenöriellt lärande

*SKUA: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att presentation av förstelärarnas uppdrag inklusive uppdragsbeskrivning sker vid
gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021.
att vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 föreslå gymnasienämnden tacka för
presentationen.

Underlag
1. Bilaga 6. Uppdragsbeskrivning förstelärare vid LG, april 2021

Förslag till beslut
att tacka förvaltningen för informationen och med godkännande lägga den till handlingarna

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att tacka förvaltningen för informationen och med godkännande lägga den till handlingarna
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§ 52 Översyn av behov av antal fordon inom Lapplands Gymnasium
Ärendebeskrivning
Vid gymnasienämndens sammanträde 2020-05-27 redovisade förvaltningen det antal
fordon och tankkort som finns inom Lapplands Gymnasium. Efter beslut av
gymnasienämnden redovisade förvaltningen vid gymnasienämndens sammanträde 202008-26 driftskostnader samt behoven av fordon och tankkort inom verksamheten.
Då ett skrivfel upptäcktes gällande beslut om tid för uppföljning av Lapplands
Gymnasiums fordon beslutade gymnasienämnden 2020-09-30:
Gymnasienämnden beslutade 2020-09-30
att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av behov av antal fordon inom Lapplands
Gymnasium till gymnasienämndens tredje sammanträde 2021.
---Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa Översyn av behov av antal fordon inom Lapplands
Gymnasium vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021.
---Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar för gymnasienämnden om att i
Lapplands Gymnasium finns det 37 fordon inklusive några släpvagnar och en skoter. Det
är tio fler än för ett år sedan. Ökningen förklaras av två nya bussar i Kiruna till
freeski/snowboard samt leasing av bland annat lastbilar med släp i Gällivare. Tre fordon
kommer att avvecklas samt eventuellt ett släp.
Kostnader:
Maj 19 – april
20
LG hela
Maj 20 –
april 21
LG hela

Bränsle

Leasing

Skatt, försäkring Övr. kost.

Total

292 008

912 233

136 976

1 343 187

Bränsle

Leasing

198 343

2 113 760

Skatt,
försäkring
235 166

1 970
Övr. kost.

Total

3 583

2 550 852

De fasta kostnaderna, leasing, skatt och försäkringar är cirka 1 300 tkr högre den senaste
perioden, medan de rörliga, bränsle och övriga kostnader är cirka 92 tkr lägre. Den totala
kostnaden har ökat med cirka 1 208 tkr. Detta förklaras av fler dyra leasade fordon och mindre
användning av fordonen på grund av pandemin.
Slutligen påpekas det att detta inte har varit ett normalår eftersom fordonsanvändningen har
varit betydligt mindre på grund av pandemin.

Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2020-05-27, § 52 Bilar och bränslekort
2. Gymnasienämndens protokoll 2020-08-26, § 75 Behov av antal fordon och bränslekort, §
76 Kostnader för drift av fordon inom Lapplands Gymnasium
3. Gymnasienämndens protokoll 2020-09-30, § Beslut från gymnasienämnden 2020-08-26, §
76 Kostnader för drift av fordon inom Lapplands Gymnasium
4. Bilaga 7. Översyn behov av fordon i Lapplands Gymnasium
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Förslag till beslut
att förvaltningen får i uppdrag att utreda prisskillnaden mellan leasing av fordon jämte att köpa
tjänsten till fordonsprogrammet och redovisa resultatet för gymnasienämnden under hösten
2021.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att utreda prisskillnaden mellan leasing av fordon jämte att köpa
tjänsten till fordonsprogrammet och redovisa resultatet för gymnasienämnden under hösten
2021.
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§ 53 Personalläge inför hösten
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens årscykel finns fasta ärenden som ska behandlas av nämnden under
bestämda tider på året och dit hör bland annat Personalläge inför hösten.

Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa Personalläget inför hösten vid gymnasienämndens
sammanträde den 26 maj 2021.
---Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar om vakanser inför hösten 2021 som kräver
rekrytering, kommande pensioner, barnledigheter, tjänstledigheter samt eventuell övertalighet.

Underlag
1. Bilaga 8. Personalläge inför ht 2021

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

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att tacka förvaltningen för informationen och med godkännande lägga den till handlingarna.
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§ 54 Redovisning av drogförebyggande arbete
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens årscykel finns fasta ärenden som ska behandlas av nämnden under
bestämda tider på året och dit hör bland annat Redovisning drogförebyggande arbete.
Lapplands Gymnasium har ett drogförebyggande arbete som bygger på fakta, forskning och
attityder. Skolan ska vara en drogfri arbetsplats som är skyldig att förebygga, ingripa och agera
om droger förekommer i skolmiljön bland elever och personal. Lapplands Gymnasium har
därför en utarbetad drogpolicy som ska medvetandegöras vid varje läsår till elever, skolpersonal
och föräldrar.
I Drogpolicyn finns en handlings- och åtgärdsplan som ska användas vid misstanke/upptäckt av
droganvändning samt definition på vad droger är och vilka förebyggande åtgärder som
verksamheterna arbetar med.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa det drogförebyggande arbetet vid
gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021.
---Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar för gymnasienämnden om hur de fyra
gymnasieskolorna har arbetat under läsåret med det drogförebyggande arbetet.
Exempel på insatser som har genomförts är att mentorer har gått igenom policyn med eleverna
på introduktionsdagarna, genomsök av droger i skolan med hjälp av droghund/polis, samarbete
med studentkommittén, erbjudit årskurs 1 hälsosamtal med skolsköterskan och erbjudit
drogtester till elever.
Gymnasienämnden diskuterar kring tobak och dess risker för ett utökat droganvändande.

Underlag
1. Bilaga 9. Årscykel – Redovisning Drogförebyggande arbete

Förslag till beslut
att förvaltningen får i uppdrag att fokusera på en tobaksfri skoltid och skolgårdsområde under
ett läsår.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att fokusera på en tobaksfri skoltid och skolgårdsområde under
ett läsår.
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§ 55 Redovisning av medarbetarenkät
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens årscykel finns fasta ärenden som ska behandlas av nämnden under
bestämda tider på året och dit hör bland annat Redovisning medarbetarenkät.
Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar för gymnasienämnden om resultatet av
medarbetarenkäten 2021.
Svarsfrekvens
Medarbetare
269 (279)
LG Gällivare
LG Jokkmokk
LG Kiruna
LG Pajala

Svar
213 (222)

2021
79,2 %
66,3 %
82,1 %
85,7 %
81,2 %

2020
79,6 %
77,5 %
71 %
84 %
78,5 %

2019
71 %
56 %
73 %
76,5 %
68 %

2018
76,3 %
49 %
69 %
77,7 %
71 %

Medarbetarenkätens frågor utgår ifrån områdena:
Motivation
Samarbete
Medarbetarsamtal
Ledarskap
Information
Kompetens och utvecklingsmöjligheter
Styrning
Arbetsmiljö och hälsa
Lapplands kommunalförbund som arbetsgivare
Totalt visar medarbetarenkäten ett markant förbättrat resultat i jämförelse med tidigare
år. Alla områden har ett bättre resultat än tidigare. Det finns dock två områden som
”sticker ut” inom arbetsmiljö och hälsa. Det ena gäller stress som marginellt har blivit
bättre sen 2019 trots insatts under hösten 2020. Störst stress upplever Lapplands
Gymnasiums rektorer och administrativa chefer.
Det andra gäller kränkande särbehandling som uppvisar ett något sämre resultat än 2020.
Förvaltningens förslag till beslut
att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 fattar
beslut om att insatser skall göras på området Kränkande särbehandling.
Att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021 fattar
beslut om att fortsatta insatser skall göras på området Stress.
----

Underlag
1. Bilaga 10. Redovisning av medarbetarenkät 2021

Förslag till beslut
att förvaltningen får i uppdrag att göra insatser inom området Kränkande särbehandling.

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta göra insatser inom området Stress.
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa resultatet av åtgärderna kring stress och kränkande
särbehandling vid nästa tillfälle då medarbetarenkäten genomförs.
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Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att göra insatser inom området Kränkande särbehandling.

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta göra insatser inom området Stress.
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa resultatet av åtgärderna kring stress och kränkande
särbehandling vid nästa tillfälle då medarbetarenkäten genomförs.
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§ 56 Komplettering av Internkontrollplanen med synpunkter som framkom
vid workshop 21-03-24
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden har 2021-03-24 haft en workshop där nämnden har arbetat med bland
annat internkontroll.
Under 2020 har gymnasienämnden följt upp:
a) Interkommunala elevströmmar
b) Elevers måluppfyllelse
c) Risk att politiska beslut inte verkställs
Vid gymnasienämndens sammanträde 2021-03-31 diskuterade nämnden att ytterligare
punkter, som framkom vid workshopen, bör tillföras i internkontrollplanen.
Gymnasienämnden beslutade 2021-03-31
att internkontrollpunkterna Interkommunala elevströmmar, Elevers måluppfyllelse och Risk att
politiska beslut inte verkställs, kvarstår som internkontroll 2021.
att Behörigheter läggs till som en punkt i internkontrollen 2021.
att gymnasienämndens arbetsutskott kompletterar internkontrollplanen med synpunkter som
framkom vid workshopen 2021-03-24.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel redovisade vid gymnasienämndens arbetsutskott
punkter som diskuterades i samband med nämndens workshop 2021-03-24 om
komplettering av internkontrollplan.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att nedanstående punkter tillförs gällande
internkontrollplan och att ovanstående punkt 4 ”Behörigheter” ersätts med punkterna 4–5
nedan.
1. Budget i balans
2. Lokaler – befintliga avseende ventilation, brand, vattenskada, värme, kyla med mera
3. Lokaler – utökad respektive minskad verksamhet
4. Behöriga lärare – rekryteringsplan, arbetsmiljö, kompetensutveckling, coachning med
mera
5. Obehöriga medarbetare – introduktionsdagar, återkommande fortbildning, mentorer med
mera
6. Friskolor
Vidare föreslår arbetsutskottet att förvaltningen får i uppdrag att sammanställa
internkontrollplanens punkter i en matris avseende konsekvenser och sannolikheter på
respektive axel. För varje punkt i internkontrollplanen utarbetas, om behov föreligger, en
åtgärds- eller handlingsplan respektive uppföljningsintervall.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att gymnasienämndens arbetsutskott redovisar kompletterande internkontrollpunkter som
framkom vid workshopen samt synpunkter på dem vid gymnasienämndens sammanträde den
26 maj 2021.
---Ordförande Roger Suup (s) informerar för gymnasienämnden om de förslag som framtagits vid
gymnasienämndens arbetsutskott 2021-05-05.
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Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2021-03-31, § Internkontroll 2021
2. Bilaga 11. Komplettering av Internkontrollplanen med synpunkter som framkom vid
workshop 2021-03-24

Förslag till beslut
att punkterna 1–6 tillförs i gällande internkontrollplan.
att det tidigare beslutet från gymnasienämndens sammanträde 2021-03-31, § 34 Internkontroll
om att Behörighet läggs till som en punkt i internkontrollen, ersätts med punkterna 4 och 5.
att förvaltningen får i uppdrag att sammanställa internkontrollplanens punkter i en matris
avseende konsekvenser och sannolikheter på respektive axel.
att det för varje punkt i internkontrollplanen utarbetas, om behov föreligger, en åtgärds- eller
handlingsplan respektive uppföljningsintervall.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att punkterna 1–6 tillförs i gällande internkontrollplan.
att det tidigare beslutet från gymnasienämndens sammanträde 2021-03-31, § 34 Internkontroll
om att Behörighet läggs till som en punkt i internkontrollen ersätts med punkterna 4 och 5.
att förvaltningen får i uppdrag att sammanställa internkontrollplanens punkter i en matris
avseende konsekvenser och sannolikheter på respektive axel.
att det för varje punkt i internkontrollplanen utarbetas, om behov föreligger, en åtgärds- eller
handlingsplan respektive uppföljningsintervall.
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§ 57 Skrivelse till Gällivare kommun angående styrketräningsutrustning
Ärendebeskrivning
Vid gymnasienämndens sammanträde 2021-03-31 ställde ledamot Karl-Erik Taivalsaari
(v) frågan om en skrivelse till Gällivare kommun angående styrketräningsutrustning.
Ärendet hänsköts till gymnasienämndens arbetsutskott 2021-05-05 då ledamot var
tvungen att lämna sammanträdet innan ärendet skulle tas upp.
Gymnasienämnden beslutade 2021-03-31
att hänskjuta ärendet Skrivelse till Gällivare kommun angående styrketräningsutrustning
till gymnasienämndens arbetsutskott den 5 maj.
---Karl-Erik Taivalsaari (v) informerade gymnasienämndens arbetsutskott om att tränare
från skidgymnasiet har gjort en skrivelse till Gällivare kommun gällande
styrketräningsutrustning. Gällivare kommun ställer sig frågan om var
styrketräningsutrustningen ska vara placerad.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att information i ärendet presenteras vid gymnasienämndens sammanträde den 26 maj 2021.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar gymnasienämnden om att en skrivelse är
gjord av förvaltningen till Gällivare kommun gällande önskemål om placering av
gymutrustning för skidgymnasiet i Gällivare.
En utrustning fanns på Välkommaskolan men på grund utav utrymmesbrist i
Kunskapshuset var det tänkt att den skulle placeras i Multifunktionshuset.
I dag hyr skidgymnasiet in sig på ett privat gym för cirka 100 tkr/år då bygget av
Multifunktionshuset inte är färdigt.
Ett riksidrottsgymnasium (RIG) har krav från Riksidrottsförbundet på att lokaler och
utrustning motsvarar en elitåkares behov. Skidgymnasiet har önskemål om att
styrketräningsutrustningen ska finnas i friidrottshallen.

Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2021-03-31, § 40 Övriga frågor f) Skrivelse till Gällivare
kommun angående styrketräningsutrustning – Karl-Erik Taivalsaari (v)
2. Bilaga 12. Skrivelse Gällivare kommun - Gymutrustning skidgymnasiet Gällivare

Förslag till beslut
att gymnasienämnden stödjer och godkänner skrivelsen.
att gymnasienämnden önskar ett skyndsamt svar från Gällivare kommun, Ungdom-, fritid- och
kulturförvaltningen.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att gymnasienämnden stödjer och godkänner skrivelsen.
att gymnasienämnden önskar ett skyndsamt svar från Gällivare kommun, Ungdom-, fritid- och
kulturförvaltningen.
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§ 58 Direktionens beslut gällande Budget 2022
Ärendebeskrivning
Utdrag ur protokoll fört vid direktionens sammanträde 2021-04-21, § 11 Budget 2022
Malin föredrar förslag till budget 2022 i enlighet med bilaga 18.
Eftersom ingen fördelningsnyckel för gymnasieverksamheten är antagen är förslaget att
den tillfälliga fördelningen som använts 2020–2021 används även för 2022, med
justeringar utifrån aktuellt ungdomsantal.
Malin Hörnström presenterar budgetförslag 2022 samt planbudget 2023–2024. Förslaget
finns att läsa i bilaga 18. Skidgymnasiet har plockats från budget och faktureras separat.
Den procentuella fördelningen för 2020 fryses och behålls för 2022–2024. För att
komma vidare med att se över möjligheten till minskade kostnader ges
Gymnasienämnden i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar för gymnasieskolorna
utifrån en minskad budget motsvarande 5 mkr för 2022 och 5 mkr för 2023.
För att komma vidare med framtidens gymnasiestruktur inom LKF föreslås att en
arbetsgrupp tillsätts som ska ta fram riktlinjer för hur bland annat nya program hanteras,
vad som gäller vid gruppstorlekar, minskat antal program på respektive ort samt vilket
grundutbud som gymnasieskolorna på respektive ort ska ha.
Den totala budgeten för 2022 uppgår till 256 072 tkr vilket är en ökning från 2021 års
budget som totalt uppgick i 249 699 tkr.
Direktionen beslutar
- att kansliet får i uppdrag att ta fram underlag för budget 2022 enligt den
tillfälliga fördelning som använts 2020–2021.
- att gymnasienämnden får i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar för
gymnasieskolorna med en minskad budget på 5 miljoner för 2022 och
ytterligare 5 mkr för 2023.
- att en arbetsgrupp tillsätts med 4 representanter från direktionen och 4
representanter från gymnasienämnden, 2 från respektive kommun, samt 2–3
tjänstepersoner från LKF.
- att arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer för gymnasieskolan i framtiden bland
annat hur nya program ska hanteras, vad som gäller vid gruppstorlekar, minsta
antal program på respektive ort, vilket grundutbud gymnasieskolorna på
respektive ort ska ha.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-05-05
att gymnasienämnden får information i ärendena vid gymnasienämndens sammanträde
den 26 maj 2021.

Underlag
1. Bilaga 13. Direktionens beslut gällande Budget 2022

Förslag till beslut
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar för gymnasieskolorna om
vad det medför med en minskad budget på 5 mkr för 2022 och ytterligare 5 mkr för 2023 till
gymnasienämndens sammanträde den 13 oktober.
att gymnasienämndens arbetsutskotts ledamöter ingår i arbetsgruppen.

Sida 29 av 36

TeamEngine Document E-Sign ID: B7EC558A-7723-4C21-A622-EC44646656AA. Page 29 of 37.

TeamEngine E-Signing

Gymnasienämnden 2021-05-26

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar för gymnasieskolorna om
vad det medför med en minskad budget på 5 mkr för 2022 och ytterligare 5 mkr för 2023 till
gymnasienämndens sammanträde den 13 oktober.
att gymnasienämndens arbetsutskotts ledamöter ingår i arbetsgruppen.
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§ 59 Stads- och samhällsomvandlingen
Ärendebeskrivning
Information om stadsomvandlingen i Kiruna och samhällsomvandlingen i Gällivare är ett
fast ärende som finns på dagordningen vid varje sammanträde. Detta beroende på att
Lapplands Gymnasium är påverkad av den samhällsförändring som sker i båda
kommunerna.
Gällivare:
Karl-Erik Taivalsaari (v) informerar om att bygget med Multifunktionshuset, som ska
ligga i närheten av Kunskapshuset, har blivit försenat till minst år 2025. I byggnaden ska
bland annat bibliotek och idrottshall finnas.

Underlag
1.

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

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 60 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
Kunskapshuset Gällivare
- Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar om att Restgruppen och Styrgruppen träffas
regelbundet.
- Antalet saker som ska åtgärdas går åt rätt håll i Kunskapshuset. Restpunktlistan minskar.
- Ventilationen är inte än bra överallt. Arbetsmiljöverket har inkommit med synpunkter som
behöver åtgärdas.
- Garaget är slutbesiktat och ska invigas till sommaren. Hur platserna ska hanteras är en
dialog som måste föras med Gällivare kommun.
- Rökfrågan är inte klar.
Lapplands kommunalförbund – Anslagstavlan
Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar om att Lapplands kommunalförbunds
protokoll upphör att anslås på Kiruna kommuns anslagstavla. Anslag kommer i
fortsättningen att ske på Lapplands kommunalförbunds egen anslagstavla som finns på
hemsidan.
Covid-19
- Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar om att läget är allvarligt i Norrbotten.
Många sjukanmälningar har inkommit under helgen i Kiruna och därför har beslut tagits
tillsammans med Kiruna kommun att fjärrundervisning ska ske på Lapplands
Gymnasium Kiruna resten av veckan.
- I Gällivare sker undervisning växelvis på fjärr och i skolan.
Rekrytering
- Ny rektor ska anställas då nuvarande går i pension.
- En ny upphandlingssamordnare ska anställas då tidigare slutar på egen begäran.

Underlag
1.
Förslag till beslut
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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§ 61 Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Vid sammanträden delges beslut gällande anställningar, tjänstledighet och personals egna
uppsägningar som skolledning och gymnasiechef Marianne Stöckel tagit enligt
delegationsordningen.

Underlag
1. Bilaga 14. Delegationsbeslut LG 2021-05-26

Förslag till beslut
att godkänna tagna delegationsbeslut och lägga dem till handlingarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att godkänna tagna delegationsbeslut och lägga dem till handlingarna.
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§ 62 Delgivningar
Ärendebeskrivning
Det finns tre delgivningar att delge vid dagens sammanträde.
1. Kallelse till Förvaltningsrätten i Luleå 2021-06-10
Mål nr. 136–21
Parter: Impius Vård och utbildning / Lapplands kommunalförbund
Målet gäller: Tillämpning av skollagen

2. Underrättelse från Arbetsmiljöverket 2021-05-12
Beteckning: 2020/068185
Lapplands kommunalförbund har möjlighet att lämna in synpunkter, senast 15 maj 2021, till
Arbetsmiljöverket innan beslut om eventuellt föreläggande och vitesbelopp fattas gällande:
• Ventilationen/inomhusklimatet i Kunskapshuset
• Ventilationen vid svetsning

3. Inbjudan till samrådsremiss från Trafikverket Region Norr 2021-05-05
Ärendenummer: TRV 2020/71233
Möjlighet att lämna synpunkter och yttrande digitalt gällande lokalisering av ny
järnvägsstation i Kiruna, under tiden mellan 10 maj och 7 juni 2021.

Underlag
1. Bilaga 15a Förvaltningsrätten Luleå
2. Bilaga 15b 2020-068185-28 AV Underrättelse LKF
3. Bilaga 15c Inkommen handling från Trafikverket – Samrådsremiss för lokalisering av ny
järnvägsstation i Kiruna

Förslag till beslut
att ordförande Roger Suup (s) lämnar in ett yttrande likt den tidigare skrivelsen som
gymnasienämnden beslutade om 2021-02-10, § 20 Skrivelse från Lapplands Gymnasium
gällande lokaliseringsutredning av ny järnvägsstation i Kiruna, för att sedan förankra den i
arbetsutskottet.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att ordförande Roger Suup (s) lämnar in ett yttrande likt den tidigare skrivelsen som
gymnasienämnden beslutade om 2021-02-10, § 20 Skrivelse från Lapplands Gymnasium
gällande lokaliseringsutredning av ny järnvägsstation i Kiruna, för att sedan förankra den i
arbetsutskottet.
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§ 63 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Mötet har möjlighet att lägga till frågor under denna punkt.
a) Teknikcollege – Eva Esberg (kd)
En förfrågan från Teknikcollege har inkommit om intresse finns för en samverkan.
Intresse finns från företag. Detta har gått vidare och arbete pågår.
Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning.
Konceptet är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt
en kvalitetsstämpel på utbildningar.
b) Förkortningslista – Ingrid Metelius (s)
Det har varit svårt att ta del av bland annat enheternas utvecklingsplaner då många
förkortningar används utan förklaring till vad de betyder. Önskemål fanns vid
gymnasienämndens arbetsutskott 2021-05-05 om att en förkortningslista skulle tas
fram för ledamöter så att det blir lättare att förstå underlagen.
Då det framkommit att enheternas utvecklingsplaner är en intern redovisning inom
verksamheterna och därför skrivs på ett verksamhetsmässigt språk kvarstår inte
önskemålet. Den övergripande utvecklingsplanen är däremot mer lättläst då språket är
anpassat för bland annat ledamöter.
c) Information om Coronamiljarden – Roger Suup (s)
Vid gymnasienämndens sammanträde 2021-02-10 beslutade nämnden om att
förvaltningen får i uppdrag att göra en skrivelse till alla medlemskommuner om
begäran av medel från Coronamiljarden som regeringen beslutat om att tillföra
skolväsendet.
Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar om att förvaltningen inte har fått
fullständigt besked än.
d) Information om upphandling gällande Maskinförarutbildning – Roger Suup (s)
Beslut har tagits om att inriktningen anläggningsfordon inom Bygg- och
anläggningsprogrammet ska starta i Kiruna samt bekostas av Kiruna kommun.
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar om att arbete pågår kring
underlaget till upphandlingen.
e) Ansökan LKAB Akademi – Nytt Lärande 2.0 – Gymnasiechef Marianne Stöckel
2012 tilldelades Lapplands Gymnasium medel från LKAB Akademin för att kunna
arbeta framåtsyftande med gymnasieskolan. Medlet gick till fortbildning av personal
och ledning samt inköp av teknik.
En ny ansökan i ändamålet kommer att lämnas in innan sommaren.

Underlag
1.

Förslag till beslut
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
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Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.

Gymnasienämnden beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

§ 64 Avslutning
Ordförande Roger Suup tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
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