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Tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla.
Organ: Gymnasienämnden
Protokoll från sammanträde: 2021-11-24
Datum för sista e-justeringsdag: 2021-12-06
Datum då tillkännagivandet publiceras: 2021-12-07
Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2021-12-29
Förvaring av protokollet: Lapplands Gymnasium Gällivare
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§ 108 Sammanträdets öppnande
Ordförande Roger Suup (S) förklarar gymnasienämnden för öppnat.

§ 109 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 6 december 2021 och att Ingrid
Metelius (S) samt Karl-Erik Taivalsaari (V) 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 Ingrid Metelius (S) och Karl-Erik Taivalsaari (V) till justerare.
att protokollet justeras elektroniskt senast den 6 december 2021.
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§ 110 Förslag till dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet. Ordförande ställer
frågan om dagordning kan godkännas.

Tillägg
Tillägg önskas under § 127 Övriga frågor.
a) Kempestiftelsen – gymnasiechef Marianne Stöckel

Underlag
1. Dagordning 2021-10-15 med bilaga till §§ 111-119 och 122

Förslag till beslut
att mötet godkänner dagordningen med föreslaget tillägg under § 127 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 föreslaget tillägg under § 127 Övriga frågor.
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§ 111 Ekonomisk rapport, januari – oktober 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 samt controller Malin Hörnström redovisar för
gymnasienämnden en ekonomisk rapport som omfattar alla enheter i Lapplands Gymnasium,
perioden januari – oktober 2021. (Nedan utdrag ur den ekonomiska rapporten.)
Enhetsvis
Ekonomisk rapport jan – okt 2021 (exkl. IKE)
Avvikelse (tkr)
LG Gällivare Budgeterat (tkr)
Intäkter
-4 887
-1 195
Personal
45 324
703
Övriga kostnader
7 908
-2 162
Totalt
48 346
- 2 654

Ekonomisk rapport jan – okt 2021 (exkl. IKE)
Avvikelse (tkr)
LG Jokkmokk Budgeterat (tkr)
Intäkter
-820
-127
Personal
11 118
677
Övriga kostnader
1 768
266
Totalt
12 067
817

Ekonomisk rapport jan – okt 2021 (exkl. IKE)
Avvikelse (tkr)
LG Kiruna Budgeterat (tkr)
Intäkter
-2 293
106
Personal
56 136
-611
Övriga kostnader
7 292
985
Totalt
61 135
480

Ekonomisk rapport jan – okt 2021 (exkl. IKE)
Avvikelse (tkr)
LG Pajala Budgeterat (tkr)
Intäkter
-642
61
Personal
13 344
1 184
Övriga kostnader
1 633
-109
Totalt
14 336
1 136
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Hela Lapplands Gymnasium (LG)
Ekonomisk rapport jan – okt 2021 (exkl. IKE)
Avvikelse (tkr)
Hela LG Budgeterat (tkr)
Intäkter
-8 641
-1 155
Personal
125 923
1 954
Övriga kostnader
18 602
-1 020
Totalt
135 883
-221

Interkommunala intäkter och kostnader (IKE)
jan – okt 2021 (tkr)
Avvikelse (tkr)
Hela LG Budgeterat (tkr)
LG Gällivare
2342
1553
LG Jokkmokk
1392
415
LG Kiruna
7158
494
LG Pajala
4925
1277
LG totalt
15 817
3 739

Rektorer/chefer Lapplands Gymnasium
jan – okt 2021 (tkr)
Avvikelse (tkr)
Hela LG Budgeterat (tkr)
LG Gällivare
2955
28
LG Jokkmokk
703
47
LG Kiruna
3904
218
LG Pajala
771
34
LG rektorer totalt
8333
327

Hela LG
Avvikelse
enheterna
Avvikelse IKE
Avvikelse
rektorer/chefer
Total

Avvikelse jan –
okt 2021 (tkr)
-221
3 739
328
3 845

Sammanfattningsvis blev det sammantagna resultatet för enheterna på Lapplands
Gymnasium under perioden januari – oktober 2021 +3 845 tkr vilket är att jämföra med
perioden innan januari – september 2021 som fick resultatet +8 134 tkr.
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Posterna – Personalkostnader, interkommunala avgifter/intäkter (IKE) samt
rektorer/chefer visade ett positivt resultat medan intäkter och övriga kostnader visade ett
negativt resultat. Tre av enheterna visade ett positivt resultat medan Lapplands
Gymnasium Gällivare fick ett negativt resultat på -2 654 tkr.
Intäkter
Avvikelsen för Lapplands Gymnasiums enheter ligger på drygt -1 155 tkr under
budgeterat belopp. Det negativa resultatet beror framför allt på att överenskomna
ersättningar för nischade utbildningar erhålls i slutet av budgetåret.
De interkommunala kostnaderna/intäkterna (IKE) visade ett positivt resultat på +3 739
tkr. Förvaltningens bedömning är att överskottet kommer att vara mindre vid årsskiftet
med anledning av att alla fakturor ej inkommit ännu.
Personal
Personalkostnaderna, inklusive rektorer/chefer, visar ett fortsatt positivt resultat i
jämförelse med perioden innan med +2 251 tkr. Detta beror främst på att det finns
vakanta tjänster som inte blivit tillsatta, sjukskrivningar och tjänster som budgeterats som
personalkostnad men köpts in och belastar istället under posten Övriga kostnader.
Lapplands Gymnasium Kiruna visade dock ett negativt resultat på -611 tkr på grund utav
ofinansierad lärartjänst för kvotflyktingar, extra insatt tjänst för det kunskapstapp som
orsakats av pandemin samt en extra tjänst i engelska.
Övriga kostnader
För första gången under detta budgetår blev resultat för Övriga kostnader negativt, -1 020
tkr. Detta beror främst på att Lapplands Gymnasium Gällivare har ett fortsatt negativt
resultat, nu på -2 162 tkr. Enheten har kostnad för inhyrd personal/instruktörer för behov
av mer körtid till elever i årskurs 1 och 2 på fordonsprogrammet samt kostnader för
material till yrkesprogrammen. Kostnader för material har ökat då priserna har ökat ute på
marknaden. Lapplands Gymnasium Gällivare har svårt med lagerutrymmen i
Kunskapshuset vilket innebär att de inte kan köpa in större partier material. Detta medför
ytterligare ökade kostnader för material samt transportkostnader.
Förra periodens investeringar i körgården, reparation av maskiner och lastbil ligger även
med i det negativa resultatet för Lapplands Gymnasium Gällivare.
Totala resultatet för Lapplands Gymnasium
Controller Malin Hörnström redovisar om att personalkostnaderna ligger drygt 4 600 tkr lägre
än budgeterat belopp då avstämningen för pensionskostnader vid halvårsbokslutet gav en positiv
påverkan på resultatet med cirka 800 tkr. Kostnaden för några tjänster bland annat en ITsamordnare kommer att belasta Övriga kostnader då de köpts in i stället.
Bedömningen är att Lapplands Gymnasium totalt sett kommer att ha intäkter som
överstiger kostnaderna vid året slut, detta tack vare att interkommunala kostnader
kommer att vara lägre än budgeterat samt lägre personalkostnader. På helåret är
uppskattningen ett överskott för Lapplands Gymnasium på 5 000 tkr.
Den främsta osäkerhetsfaktorn är pensionsskuldens utveckling vid avstämning efter tolv
månader.
De fakturerade kostnaderna för Kunskapshuset
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar om att han har varit i kontakt med Dan
Johansson på Gällivare kommun gällande de kostnader som belastats Lapplands Gymnasium
gällande flytt till den nya skolan i Gällivare. Gällivare kommun har betalat 612 tkr och kommer
innan december 2021 att betala resterande belopp på 7,2 mkr.
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Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att förvaltningen får i uppdrag att ge en rapport vid gymnasienämndens sammanträde den 24
november 2021 om de fakturerade kostnader gällande Kunskapshuset som skickats till Gällivare
kommun.
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa den ekonomiska rapporten för januari – 31 oktober
2021 vid gymnasienämndens sammanträde den 24 november 2021.

Underlag
1. Bilaga 1. Budgetuppföljning enhetsvis Lapplands Gymnasium 1 januari – 31 oktober 2021
Gymnasienämnden 2021-11-24

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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§ 112 Investeringsbudget 2022
Ärendebeskrivning
Inför varje nytt budgetår lämnar enheterna in eventuella investeringsäskanden.
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman och controller Malin Hörnström informerar för
gymnasienämnden om de äskanden som har inkommit till förvaltningen och förklaringar till
behoven. Äskanden om medel har inkommit från Lapplands Gymnasium i Gällivare och
Pajala.
LG Gällivare enhet 3
• Garage/carport till körplan för fordons- och transportprogrammet, 1 000 tkr
• Fräs till industriprogrammet 246 tkr
• Lägeshållare till svetsbås, industriprogrammet, 90 tkr
Totalt 1 336 tkr
LG Pajala
• Kantpress till industriprogrammet, 800 tkr
Totalt 800 tkr
Gymnasienämnden diskuterar osäkerhetsfaktorn om att investera i körplan då marken inte ägs
utav Gällivare kommun.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa enheternas förslag på investeringsäskanden för
budgetår 2022 vid gymnasienämndens sammanträde den 24 november 2021.

Underlag
1. Bilaga 2a. Investeringsbudget 2022
2. Bilaga 2b. Offert Kantpress LG Pajala

Förslag till beslut
att bevilja investeringsmedel till Lapplands Gymnasium Gällivare på 336 tkr samt Lapplands
Gymnasium Pajala på 800 tkr.
att i övrigt 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 bevilja investeringsmedel till Lapplands Gymnasium Gällivare på 336 tkr samt Lapplands
Gymnasium Pajala på 800 tkr.
att i övrigt tacka för informationen och lägga den till handlingarna
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§ 113 Årscykel – personalläge inför vårterminen
Ärendebeskrivning
I gymnasienämndens årscykel finns fasta ärenden som ska behandlas av nämnden under året
och dit hör bland annat ”Personalläget inför vårterminen”.
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar för gymnasienämnden om de vakanser,
pensioneringar, barnledighet och förlängningar av tjänster som finns under kommande
vårtermin 2022.

LG Gällivare

LG Kiruna

Vakanser
- 1 el-lärare
- 1 lärare IM (rekrytering klar)
- 1 lärare FT personbil
- 2 lärare FT transport

Vakanser
- 1 lärare svenska/engelska
- 1 lärare matematik
- 1 administratör

Pensioneringar
- 0,75 lärare matematik, eventuellt
- 1 lärare svenska
- 1 instruktör LKAB-profil (april)
Förlängningar
- 2 lärare idrott och hälsa

Barnledighet
- 1 lärare spanska/samhällskunskap
- 1 lärare engelska/historia
Förlängningar
- 1 lärare naturkunskap
- 1 lärare BA
- 1 lärare EE
- 1 lärare VO

LG Jokkmokk
Vakanser
- Inga

LG Pajala
Vakanser
- 1 fjärrhandledare (rekrytering pågår)

Barnledighet
- 1 lärare svenska/historia

Tjänstledigheter
- 1 fjärrhandledare

Förlängningar
- 1 el-lärare

Förlängningar
- 1 lärare religion/filosofi

LG Förvaltningen
Vakanser
- Rektor LG Pajala, (rekrytering pågår)
Pensioneringar
- Biträdande gymnasiechef (februari) rekrytering klar

Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa personalläget inför vårterminen 2022 vid
gymnasienämndens sammanträde den 24 november 2021.

Underlag
1. Bilaga 3. Personalläge inför vt 2022
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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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§ 114 Arbetsmiljö – tillbud/olycksfall - elever
Ärendebeskrivning
Gymnasienämnden får årligen information om de eventuella tillbud och olycksfall som elever
råkat ut för. En sammanställning görs för att kunna se mönster i fallen så att de kan åtgärdas på
skolorna i förebyggande syfte.
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar för gymnasienämnden om de tillbud,
olyckor och kränkningar som rapporterats in under perioden 2021-01-01 – 2021-11-15. Det rör
sig om exempelvis klämskada, halktillbud, kortslutning i batterirum, skärskada och
kränkningsärende. Ett av de elva ärendena har rapporterats till Arbetsmiljöverket.
LG Gällivare
Totalt 3 tillbud (2020: 6 tillbud)
LG Jokkmokk
Totalt 2 tillbud (2020: 1 tillbud)
LG Kiruna
Totalt 3 tillbud/olyckor (2020: 12 tillbud)
LG Pajala
Totalt 3 tillbud/kränkningar (2020: 0 tillbud)
Gymnasienämnden diskuterar kring:
- Eventuellt mörkertal då det finns cirka 1 500 elever inom Lapplands Gymnasium.
- Fler av de rapporterade tillbud och olyckor borde eventuellt ha rapporterats till
Arbetsmiljöverket.
- Rutiner och kunskap kring rapportering bör repeteras.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa en sammanställning av 2021 års tillbud och
olycksfall för elever vid gymnasienämndens sammanträde den 24 november 2021.

Underlag
1. Bilaga 4. Tillbud/olyckor/kränkande behandling, elever vid Lapplands Gymnasium 202101-01 – 2021-11-15

Förslag till beslut
att förvaltningen får i uppdrag att gå igenom rutiner kring anmälan om tillbud och olycksfall
till Arbetsmiljöverket med ledningsgruppen inom Lapplands Gymnasium.
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 förvaltningen får i uppdrag att gå igenom rutiner kring anmälan om tillbud och olycksfall
till Arbetsmiljöverket med ledningsgruppen inom Lapplands Gymnasium.
att tacka förvaltningen för informationen och med godkännande lägga den till handlingarna.
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§ 115 Gymnasienämndens sammanträden 2022
Ärendebeskrivning
En ny sammanträdesplan för gymnasienämnden samt arbetsutskott ska fastställas för året
2022.
Förvaltningen försöker i möjligaste mån synkronisera gymnasienämndens sammanträden med
direktionens sammanträden för att underlätta beslutsgången inom Lapplands
kommunalförbund.
Direktionens sammanträdesdatum är fastställda varför förslag på preliminära
sammanträdesdatum för gymnasienämnden tagits fram. Förvaltningen har tagit fram två
förslag på mötesplaner att besluta mellan.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att gymnasienämnden får avgöra vid gymnasienämndens sammanträde den 24 november 2021
vilken av de två förslagen till sammanträdesplan som ska gälla för år 2022.

Underlag
1. Bilaga 5. Gymnasienämndens sammanträdesplan 2022, förslag

Förslag till beslut
att förslag 1, där gymnasienämndens sammanträden genomförs fysiska vid fyra tillfällen och
digitalt vid två, fastslås som sammanträdesplan för verksamhetsåret 2022.

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

Gymnasienämnden beslutar
att förslag 1, där gymnasienämndens sammanträden genomförs fysiska vid fyra tillfällen och
digitalt vid två, fastslås som sammanträdesplan för verksamhetsåret 2022.
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§ 116 Gymnasienämndens årscykel – förslag på revidering
Ärendebeskrivning
För att säkra upp det interna arbetet på huvudmannanivå arbetar gymnasienämnden bland
annat utefter en årscykel med återkommande ärenden. Årscykeln ska revideras årligen.
Gymnasiechef Marianne Stöckel redovisar årscykeln för gymnasienämnden och förslag på
revidering gällande verksamhetsåret 2022.
Förvaltningen föreslår att två punkter läggs till som en årlig uppföljning vid
gymnasienämndens 6:e sammanträde för året.
- Tillbud/olycksfall – elever
- Prislista per program, kommande år
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att föreslå gymnasienämnden besluta vid gymnasienämndens sammanträde den 24 november
2021 att lägga till punkterna Tillbud/olycksfall – elever samt Prislista per program, kommande
år till gymnasienämndens 6:e sammanträde för året.

Underlag
1. Bilaga 6. Årscykel – Gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium 2022

Förslag till beslut
att lägga till punkterna Tillbud/olycksfall – elever samt Prislista per program, kommande år
till gymnasienämndens 6:e sammanträde för året.

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

Gymnasienämnden beslutar
att lägga till punkterna Tillbud/olycksfall – elever samt Prislista per program, kommande år
till gymnasienämndens 6:e sammanträde för året.
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§ 117 Organisation, Barn- och fritidsprogrammet i Gällivare
Ärendebeskrivning
Till förvaltningen har det inkommit ett ärende gällande önskemål från Barn- och
utbildningsförvaltningen i Gällivare om att Barn- och fritidsprogrammet ska finnas i
utbudet i Gällivare. Gällivare kommun har ett stort behov av pedagoger – både med
gymnasial och universitetsutbildning. Barn- och utbildningsnämnden har därför i
samband med fastställande av läsårets kvalitetsavstämning beslutat att begära att
Lapplands Gymnasium ska erbjuda Barn- och fritidsprogrammet i utbudet för Gällivare
med start höstterminen 2022.
Gymnasienämnden beslutade 2021-10-15
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet att starta Barn- och fritidsprogrammet på
Lapplands Gymnasium Gällivare.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar gymnasienämnden om att Kiruna har totalt
27 elever inskrivna i Barn- och fritidsprogrammet fördelat på:
Åk 1: 5 elever
Åk 2: 13 elever
Åk 3: 9 elever
Kiruna har ett intag på 12 elever per år och erbjuder två inriktningar: Socialt och
pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa. Dessa är valbara till åk. 2.
Rektorer vid Lapplands Gymnasium Gällivare och Lapplands Gymnasium Kiruna har
utrett frågan och kommit fram till:
•
•
•

att förutsättningar finns för att starta programmet på Lapplands Gymnasium
Gällivare och samverka med Lapplands Gymnasium Kiruna och Gällivare
kommun.
att föreslå en inriktning samt max 8 elevplatser i Gällivare.
att Lapplands Gymnasium inte kan finansiera detta inom egen ram fullt ut.

Eleverna som blir inskrivna i Gällivare kan undervisas i gymnasiegemensamma kurser
tillsammans med Försäljning- och serviceprogrammet och Vård- och
omsorgsprogrammet. Det finns möjlighet att samverka med Lapplands Gymnasium
Kiruna genom att fjärrsända vissa programspecifika kurser av teoretisk karaktär. Delar av
kursernas praktiska inslag utförs vid det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Vid det
momentet finns behov av samverkan med Gällivare kommun och att det på
arbetsplatserna finns utbildade handledare som tar emot eleverna.
Ekonomiskt innebär det ett behov av att utöka ramen för att täcka den 1,5 tjänst som
uppkommer totalt efter tredje läsåret.
•
•
•
•

2022
2023
2024
2025

126 tkr
428 tkr
731 tkr
907 tkr

0,5 tjänst 5mån
0,5 tjänst 12 mån + 0,5 tjänst 5 mån
1 tjänst 12 mån + 0,5 tjänst 5 mån
1,5 tjänst 12 mån
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Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2021-10-15, § 106 Övriga frågor a) Anhållan om Barn- och
fritidsprogrammet i Gällivare
2. Delegationsbeslut Anhållan till Lapplands Gymnasium om Barn- och Fritidsprogrammet
ska ingå i utbudet i Gällivare, Jenny Johansson Jänkänpää ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden 2021-10-12, Diarienummer BoU/2021:201 - 002

Förslag till beslut
att hänskjuta ärendet till gymnasienämndens sammanträde den 15 december 2021.

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

Gymnasienämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till gymnasienämndens sammanträde den 15 december 2021.
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§ 118 Prislista per program 2022
Ärendebeskrivning
Inför ett nytt budgetår ska en ny programprislista tas fram. Prislistan är ett underlag för
interkommunal ersättning samt ersättning till fristående huvudman. Den används även vid
budgetarbetet vid fördelning av medel till respektive program på varje skolenhet.
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar om den ny prislista för budgetåret 2022
där priser justeras med en ökning på 1%. Riksrekryterande utbildningar och en särskild variant
ska justeras med skolindex för varje år.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att förvaltningen får i uppdrag att presentera förslag på ny prislista för budgetår 2022 vid
gymnasienämndens sammanträde den 24 november 2021.

Underlag
1. Bilaga 8a. Prislista per program 2022
2. Bilaga 8b. Prislista för interkommunal ersättning 2022
3. Bilaga 8c. Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2022

Förslag till beslut
att godkänna och fastslå förslagen prislista för interkommunal ersättning för 2022 enligt bilaga
8b samt att priserna för riksrekryterande program och särskild variant justeras med skolindex
för 2022 när detta publiceras.
att godkänna och fastslå föreslagen prislista för fristående huvudmän för 2022 enligt bilaga 8c.

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

Gymnasienämnden beslutar
att godkänna och fastslå förslagen prislista för interkommunal ersättning för 2022 enligt bilaga
8b samt att priserna för riksrekryterande program och särskild variant justeras med skolindex
för 2022 när detta publiceras.
att godkänna och fastslå föreslagen prislista för fristående huvudmän för 2022 enligt bilaga 8c.
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§ 119 LKF:s revisorer – Grundläggande granskning gymnasienämnden
Ärendebeskrivning
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen granskar alla
styrelser och nämnder.
Styrelse och nämnder ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med
fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive
organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering
samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas få avsett sätt. En bristfällig styrning och
kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till
uttalande i revisionsberättelse.
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:
Har gymnasienämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?
Granskningen omfattar följande granskningsområden:
1. Styrning, kontroll och åtgärder
2. Måluppfyllelse för verksamheten
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att revisorerna är välkomna till gymnasienämndens sammanträde den 24 november 2021.

Underlag
1. Bilaga 9. Grundläggande granskning Gymnasienämnden, utkast. pwc

Förslag till beslut
att flytta ärendet till gymnasienämndens sammanträde den 15 december 2021 då uppkoppling
mot revisorerna inte fungerade.

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

Gymnasienämnden beslutar
att flytta ärendet till gymnasienämndens sammanträde den 15 december 2021 då uppkoppling
mot revisorerna inte fungerade.
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§ 120 Rapport – arbete med Riktlinjer för gymnasieskolan i framtiden
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, minsta 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.

Gymnasienämnden beslutade 2021-05-26
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.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel informerade för gymnasienämnden 2021-09-01 om att
Direktionen beslutat 2021-06-16:
-Att utse representanterna till arbetsgruppen från gymnasienämndens arbetsutskott.
-Att ordförande från arbetsutskottet är sammankallande.
-Att arbetsgruppen har möjlighet att bjuda in kommunstyrelsens ordförande i respektive
kommun vid behov.
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-Att återkoppling ska ske till direktionen innan årsskiftet.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel rapporterar för gymnasienämnden om hur arbetet har
fortlöpt. Arbetsgruppen har träffats, förvaltningen har varit i kontakt med
kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun gällande prioritering av
program samt arbetat med att syna hur Lapplands Gymnasium arbetar med att få ihop
helheten idag genom samordning/samläsning.
Gymnasienämnden diskuterar kring frågorna:
• Vad är en strategisk utbildning?
• Hur bör strategiska utbildningar hanteras?
• Hur många strategiska utbildningar kan det finnas?
• Hur stort kan programutbudet vara?
• Hur få elever kan ett program ha?
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att förvaltningen får i uppdrag att rapportera kring arbetet med riktlinjer för
gymnasieskolan i framtiden vid gymnasienämndens sammanträde den 24 november
2021.

Underlag
1.
2.
3.
4.

Gymnasienämndens protokoll 2021-05-26 § 58 Direktionens beslut gällande budget 2022
2021-05-26 Bilaga 13. Direktionens beslut gällande Budget 2022
Gymnasienämndens protokoll 2021-09-01 § 76 Riktlinjer för gymnasieskolan i framtiden
Bilaga 7 Riktlinjer för gymnasieskolan i framtiden, 2020-09-01

Förslag till beslut
att gymnasienämndens arbetsutskott arbetar vidare med uppdraget vid gymnasienämndens
arbetsutskotts sammanträde den 10 december 2021.

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

Gymnasienämnden beslutar
att gymnasienämndens arbetsutskott arbetar vidare med uppdraget vid gymnasienämndens
arbetsutskotts sammanträde den 10 december 2021.
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§ 121 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.
Ingen information finns att delge vid dagens sammanträde.

Underlag
1.

Förslag till beslut
att lägga ärendet till handlingarna.

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

Gymnasienämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna.
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§ 122 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 11. Delegationsbeslut, 2021-11-24

Förslag till beslut
att godkänna redovisade 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 redovisade delegationsbeslut och lägga dem till handlingarna.
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§ 123 Extra insatt Arbetsutskott 10 december 10.00 – 12.00
Ärendebeskrivning
Onsdag den 15 december kommer gymnasienämnden att ha ett extra insatt sammanträde
för att fastslå budget för verksamhetsåret 2022.
Gymnasienämndens arbetsutskott diskuterade vid sitt sammanträde 2021-11-10 om att
behov finns för att träffas innan det mötet för att bereda ärendet.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att ett extra insatt sammanträde för gymnasienämndens arbetsutskott blir fredag den 10
december kl. 10.00.

Underlag
1.

Förslag till beslut
att ett extra insatt sammanträde för gymnasienämndens arbetsutskott blir fredag den 10
december kl. 10.00.

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

Gymnasienämnden beslutar
att ett extra insatt sammanträde för gymnasienämndens arbetsutskott blir fredag den 10
december kl. 10.00.
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§ 124 Organisation - Lapplands Gymnasium
Ärendebeskrivning
På grund utav att den övergripande organisationen inte är så stor arbetar förvaltningen
till stor del operativt med utredningar och inte så mycket med utveckling. Förvaltningen
är därmed i behov av kompletterande resurs som till exempel en utredare eller strateg för
att höja kvalitén på ledningsnivå.
Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar om exempel på behov, områden och
utvecklingsmöjligheter som genererar höjd kvalitét på ledningsnivå:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planera, följa upp, dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet
Konstruera enkäter och uppföljningar
Analysera resultat på enkäter, föreslå åtgärder och så vidare
Omvärldsbevaka, ny forskning, nya lagar, förordningar, allmänna råd
Besvara remisser
Göra utredningar
Göra ansökningar om statsbidrag och andra bidrag
Stötta rektorer som går Rektorsprogrammet (20% nedsättning)
Stötta gymnasiechef som går Skolchefsutbildning
Organisera arbetet med flytt till nya skollokaler, Kunskapsstaden i Kiruna
Leda arbete med fortsatt digitalisering utifrån nationell strategi

Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-10
att föreslå gymnasienämnden besluta vid gymnasienämndens sammanträde den 24 november
2021 att förvaltningen får i uppdrag att inventera behov, områden och utvecklingsmöjligheter
som genererar höjd kvalité på ledningsnivån.

Underlag
1.

Förslag till beslut
att hänskjuta frågan om beslut till gymnasienämndens sammanträde den 15 december 2021.

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

Gymnasienämnden beslutar
att hänskjuta frågan om beslut till gymnasienämndens sammanträde den 15 december 2021.
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§ 125 Förvaltningens information
Ärendebeskrivning
Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar.
Covid 19
-Elever och lärare är på plats.
-Det vi lärt oss om försiktighet och hygien har givit effekt.
-Vaccindagar på skolan för elever var positivt.
-Skolorna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt lyssnar på
smittskyddsläkaren.
Fakturor Gällivare kommun
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar om att han har varit i kontakt med Dan
Johansson på Gällivare kommun gällande de kostnader som belastat Lapplands Gymnasium
gällande flytt till den nya skolan i Gällivare. Gällivare kommun har betalat 612 tkr och
kommer innan december 2021 att betala resterande belopp på 7,2 mkr

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

Sida 26 av 29

TeamEngine Document E-Sign ID: 8478728C-58D9-4DC6-A85A-474519B495BD. Page 26 of 30.

TeamEngine E-Signing

Gymnasienämnden 2021-11-24

§ 126 Delgivningar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar för gymnasienämnden om att det inte finns några delgivningar att
delge vid dagens sammanträde.

Underlag
1.

Förslag till beslut
att lägga punkten till handlingarna

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

Gymnasienämnden beslutar
att lägga punkten till handlingarna
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§ 127 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Mötet har möjlighet att lägga till frågor under denna punkt.
a) Kempestiftelsen – Gymnasiechef Marianne Stöckel
Vid gymnasienämndens arbetsutskott 2021-09-29, § 96 Övriga frågor c)
informerade gymnasiechef Marianne Stöckel om att Rymdgymnasiet i Kiruna tänker
lämna in en ansökan om medel hos Kempestiftelsen.
Rektor Per Malmelöv på Rymdgymnasiet informerade gymnasienämndens
arbetsutskott per telefon om att de behöver uppgradera observatoriet i Kiruna.
Ansökan kan bara en kommunal huvudman göra. Ansökan skulle vara inne torsdag
den 30 september 2021 och behövde en underskrift av gymnasiechef Marianne
Stöckel.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-09-29
att gymnasienämndens arbetsutskott ger gymnasiechef Marianne Stöckel delegation
till att skriva under ansökan om medel till Kempestiftelsen för uppgradering av
observatoriet i Kiruna.
Gymnasienämnden beslutade 2021-10-15
att Lapplands Gymnasium ska samverka med Rymdgymnasiet och Luleå Tekniska
Universitet och lämna in ansökan till Kempestiftelsen.
att gymnasienämnden ger gymnasiechef Marianne Stöckel delegation att skriva
under ansökan om medel till Kempestiftelsen för uppgradering av observatoriet i
Kiruna.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar gymnasienämnden om att
Rymdgymnasiets rektor Per Malmelöv har gett besked om att Luleå Tekniska
Universitet (LTU) har dragit sig ur att delta i ansökan. Däremot har Umeå universitet
önskat ta över LTU:s roll.
Rektor Per Malmelöv hoppas att Gymnasienämnden fortsatt vill slutföra ansökan
men med Umeå universitet istället.

Underlag
1. Powerpoint – Gymnasiechef Marianne Stöckel
Förslag till beslut
att Lapplands Gymnasium ska ingå en samverkan med Rymdgymnasiet och Umeå universitet
och lämna in en ansökan till Kempestiftelsen.
att gymnasienämnden ger gymnasiechef Marianne Stöckel delegation att skriva under
ansökan om medel till Kempestiftelsen för uppgradering av observatoriet i Kiruna.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner
ordförande att gymnasienämnden har beslutat enligt förslag.
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Gymnasienämnden beslutar
att Lapplands Gymnasium ska ingå en samverkan med Rymdgymnasiet och Umeå universitet
och lämna in en ansökan till Kempestiftelsen.
att gymnasienämnden ger gymnasiechef Marianne Stöckel delegation att skriva under
ansökan om medel till Kempestiftelsen för uppgradering av observatoriet i Kiruna.

§ 128 Avslutning
Ordförande Roger Suup (S) tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.
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