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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Protokoll fört vid sammanträde för gymnasienämnden

Tid

onsdag 15 december 2021 klockan 14.15 – 16.00

Plats

Lokaler på respektive ort med utrustning för Zoom-sammanträde i
LC Kiruna, LC Pajala, LC Jokkmokk, LG Gällivare, alternativt egen
uppkoppling.
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla.
Organ: Gymnasienämnden
Protokoll från sammanträde: 2021-12-15
Datum för sista e-justeringsdag: 2021-12-20
Datum då tillkännagivandet publiceras: 2021-12-21
Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-01-13
Förvaring av protokollet: Lapplands Gymnasium Gällivare
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§ 129 Sammanträdets öppnande
Ordförande Roger Suup (S) förklarar gymnasienämnden för öppnat.

§ 130 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 20 december 2021 och att Håkan
Sandström (SJVP) samt 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 Håkan Sandström (SJVP) och Martin Zingmark (FS) till justerare.
att protokollet justeras elektroniskt senast den 20 december 2021.
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§ 131 Förslag till dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet. Ordförande ställer
frågan om dagordning kan godkännas.

Tillägg
Inga tillägg önskas under § 135 Övriga frågor.

Underlag
1. Dagordning 2021-12-15 med bilaga till §§ 133 och 134

Förslag till beslut
att mötet godkänner dagordningen.

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

Gymnasienämnden beslutar
att godkänna dagordningen
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§ 132 Budget 2022
Ärendebeskrivning
Vid gymnasienämndens sammanträde 2021-10-15 beslutades att ett extra insatt
gymnasienämndssammanträde ska hållas den 15 december för att fastslå budget för
verksamhetsår 2022.
Biträdande gymnasiechef Klas Bergman informerar för gymnasienämnden om 2022 års
prognos och budget gällande interkommunala kostnader och ersättningar (IKE) med
jämförelse med budgetår 2021.
IKE
LG hela
Intäkter
Kostnader

Budget 2022 (tkr)
19 100
-6 300
25 400

Budget 2021 (tkr)
20 300
-6 600
26 900

Internramar 2022
För budgetår 2022 fördelar direktionen ram på 202 199 tkr till Lapplands Gymnasium. 2021
adderades bidragen från Gällivare och Kiruna kommun för skidgymnasiet respektive
snowboard/freskii till Lapplands Gymnasiums totala ram. Till budgetår 2022 fördelas dessa
intäkter direkt till respektive enhet, 4 711 tkr till Lapplands Gymnasium Gällivare och 1 001
tkr till Lapplands Gymnasium Kiruna.
Budgetår 2021 fördelades löneökningarna direkt till enheter och gymnasiechef. Till
budgetår 2022 har löneökningsutrymmet om 2,2% (1 986 tkr) budgeterats centralt och
kommer att fördelas ut till verksamheterna utifrån faktiskt belopp först när lönerevisionen är
klar. Detta gör det lättare att följa upp personalkostnaderna över året.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-10
att gymnasienämnden vid gymnasienämndens sammanträde den 15 december 2021 fastställer
de interna budgetramarna för 2022.

Underlag
1. Gymnasienämndens protokoll 2021-10-15, § 88 Budget 2022
2. Bilaga 1. Budget 2022 Lapplands Gymnasium
3. Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll 2021-12-10, § 120 Budget 2022

Förslag till beslut
att fastställa de interna budgetramarna för 2022.

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

Gymnasienämnden beslutar
att fastställa de interna budgetramarna för 2022.

Sida 6 av 12

TeamEngine Document E-Sign ID: 4B55B5AD-87B8-4A6E-8FC6-156C792273C7. Page 6 of 13.

TeamEngine E-Signing

Gymnasienämnden 2021-12-15

§ 133 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 för 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

För budgetår 2022 bedömer förvaltningen att det går att finansiera programmet inom
befintlig ram men osäkert under budgetår 2023 och framåt.
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Gymnasienämnden diskuterar bland annat kring framtida kostnader och finansiering,
elevantal och om beslut kan tas att inte starta programmet om sökbilden visar sig låg.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-10
att förvaltningen redovisar Organisation, Barn- och fritidsprogrammet i Gällivare, vid
gymnasienämndens sammanträde den 15 december 2021.

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
3. Gymnasienämndens protokoll 2021-11-24, § 117 Organisation Barn- och
fritidsprogrammet i Gällivare
4. Bilaga 2. Organisation, Barn- och fritidsprogrammet i Gällivare
5. Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll 2021-12-10, § 121 Organisation, Barn- och
fritidsprogrammet Gällivare
6. Bilaga 1. Votering, Organisation Barn- och fritidsprogrammet Gällivare, 2021-12-15

Förslag till beslut
att erbjuda Barn- och fritidsprogrammet på Lapplands Gymnasium Gällivare från höstterminen
2022.
Yrkande
Gunnar Selberg (C) yrkar avslag till lagt förslag.
Votering
Resultat
11 ja-röster för bifall till huvudförslaget
1 nej-röst för Gunnar Selbergs (C) förslag till avslag till huvudförslaget

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att gymnasienämnden bifaller
huvudförslag med 11 ja-röster mot en nej-röst.

Gymnasienämnden beslutar
att erbjuda Barn- och fritidsprogrammet på Lapplands Gymnasium Gällivare från höstterminen
2022.
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§ 122 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 informerade vid gymnasienämndens sammanträde
2021-11-24 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

Gymnasienämnden beslutade 2021-11-24
att hänskjuta frågan om beslut till gymnasienämndens sammanträde den 15 december.
---Gymnasiechef Marianne Stöckel informerade för gymnasienämndens arbetsutskott i ärendet.
Utskottet diskuterade hur den eventuella tjänsten ska finansieras, dess innehåll eller om andra i
organisationen ska sköta dessa uppgifter.
Gymnasienämndens arbetsutskott beslutade 2021-12-10
att föreslå gymnasienämnden att besluta vid gymnasienämndens sammanträde den 15
december 2021 att förvaltningen får i uppdrag att anställa en kompletterande resurs som till
exempel en utredare eller strateg för att höja kvalitén på ledningsnivå under förutsättning att
tjänsten kan finansieras inom budgetram.

Protokollsanteckning
Gunnar Selberg (C) begär att få lämna protokollsanteckning:
Jag föreslår att nämnden avslår förslaget; att tillsätta en ny tjänst på ledningsnivå. Detta är
rektorernas ordinarie arbetsuppgifter och bör kunna skötas av dessa med stöd av förstelärare.
Dessutom saknas finansiering i budgeten för denna tjänst.
Ingrid Metelius (S) begär att få lämna protokollsanteckning:
Jag är tveksam till inrättandet av en tillsvidaretjänst enligt förslag. Risken är stor att det blir en
”slaskhink” för allt som inte hinns med av den övriga ledningsgruppen. Jag skulle hellre se en
slimmad tjänst på uppdrag med starkare fokus på strategier och utveckling.
----
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Gymnasiechef Marianne Stöckel informerar för gymnasienämnden de behov, områden och
utvecklingsmöjligheter som finns med en kompletterande resurs på ledningsnivå. Finansiering
kan ske inom ramen för centrala förvaltningens budget då förvaltningen har under två år
arbetat för att finna kostnadseffektiva lösningar, till exempel minskad kostnad för ITsamordning och minskad kostnad för administrativa system.
Gymnasienämnden diskuterar bland annat kring arbetsmiljö, tjänstens innehåll eller om andra i
organisationen kan sköta uppgifterna samt hur den gynnar eleverna.

Underlag
1. Gymnasienämndens arbetsutskotts protokoll 2021-12-10, § 122 Organisation, Lapplands
Gymnasium
2. Bilaga 2. Votering 1, Organisation, Lapplands Gymnasium, 2021-12-15
3. Bilaga 3. Votering 2, Organisation Lapplands Gymnasium, 2021-12-15

Förslag till beslut
att förvaltningen får i uppdrag att anställa en kompletterande resurs som till exempel en
utredare eller strateg för att höja kvalitén på ledningsnivå under förutsättning att tjänsten kan
finansieras inom budgetram.
Yrkande
1. Gunnar Selberg (C) yrkar med instämmande av Eva Alriksson (M) avslag till lagt förslag.
2. Gunnar Selberg (C) yrkar i andra hand med instämmande av Eva Alriksson (M) – Om
nämnden beslutar att tillsätta tjänsten skall den vara inriktad mot att stötta de elever som pga.
Coronapandemin fått svårigheter att klara sin utbildning.
Votering
Resultat 1
10 ja-röster för bifall till huvudförslaget
2 nej-röster för Gunnar Selbergs (C) förslag att avslå huvudförslaget
Resultat 2
10 ja-röster för att avslå Gunnar Selbergs (C) andrahandsyrkande
2 nej-röster för att bifalla Gunnar Selbergs (C) andrahandsyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer huvudförslaget mot Gunnar Selbergs (C) förslag, om att avslå
huvudförslaget, mot varandra och finner att gymnasienämnden bifaller huvudförslaget med 10
ja-röster mot 2 nej-röster.
Ordförande ställer huvudförslaget mot Gunnar Selbergs (C) andrahandsyrkande mot varandra
och finner att gymnasienämnden bifaller huvudförslaget med 10 ja-röster mot 2 nej-röster.

Gymnasienämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att anställa en kompletterande resurs som till exempel en
utredare eller strateg för att höja kvalitén på ledningsnivå under förutsättning att tjänsten kan
finansieras inom budgetram.

Reservation
Eva Alriksson (M) reserverar sig mot lagt förslag till förmån för Gunnar Selbergs (C)
yrkanden om avslag till nämndens beslut samt till förmån för Gunnar Selbergs förslag till - Om
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nämnden beslutar att tillsätta tjänsten skall den vara inriktad mot att stötta de elever som pga.
Coronapandemin fått svårigheter att klara sin utbildning.
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§ 135 Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Mötet har möjlighet att lägga till frågor under denna punkt.
Inga övriga frågor är anmälda.

Underlag
1.

Förslag till beslut
att lägga ärendet i 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 i handlingarna.

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