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Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2015
Gymnasienämnd 2015-01-21. 1
Gymnasienämnden beslutar
1:1 Att budgeten för Lapplands Gymnasium presenteras vid nästa sammanträde i
gymnasienämnden
1:2 Att förvaltningen planerar för genomförandet av utbildningsdag i New Public
Management, NPM, den 4 februari 2015
1:3 Att utbildningsdagen kring styrdokument, regelverk och Lapplands Gymnasiums
organisation genomförs torsdag 12 mars 2015

Verkställt
Ja

Kommentar

Ja

Utbildningsdagen genomfördes enligt plan

Ja

Utbildningsdagen genomfördes enligt plan

Gymnasienämnd 2015-02-16. 2
Gymnasienämnden beslutar
2:1 Att uppdra till gymnasiekansliet att utreda möjligheter och kostnader för ett system
som medger digital justering av gymnasienämndens protokoll och återkomma med
ett förslag till beslut inför gymnasienämndens möte i april
2:2 Att gymnasienämnden uppdrar till gymnasiechefen att arbeta vidare med frågan
genom kontakter med jurister samt ledning för Pacta och SKL. Att återkoppling till
gymnasienämnden sker innan ytterligare juridiska åtgärder vidtas
2:3 Att förvaltningen tar fram ett förslag på stipendium för elever som sökt till oss från
kommuner som vi saknar avtal med
2:4 Att genomföra en visionsdag i enlighet med förslaget och att datum fastställs till
torsdag 26 mars i Jokkmokk

Verkställt
Kommentar
Delvis
Ärendet är rapporterat till gymnasienämnden
och just nu avvaktar vi vidare utredning av IT
samordnaren (f2016)
Delvis
Kontakter tagna med jurister men med svagt
gensvar. Ärendet har lagts ner
Ja
Ja

Former för stipendiet har fastställts av
gymnasienämnden vid möte 2015 04 22
Visionsdagen genomfördes enligt plan

Gymnasienämnd 2015-04-22. 3
Gymnasienämnden beslutar
3:1 Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en utökning av
inriktning transport inom Fordons- och transportprogrammet vid Lapplands
Gymnasium till sammanträdet i oktober
3:2 Att ge gymnasiechefen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på genomförande av
undersökningen av det pedagogiska och sociala klimatet
Uppdrag 2015

Verkställt
Ja
Ärendet utreds av ansvarig rektor

Ja

PESOK undersökningen fasas ut och ersätts
med en egen enkätundersökning under 2016
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3:3 Att förvaltningen tar fram en processkarta enligt ovanstående och att denna skickas
ut till gymnasienämnden i god tid innan sammanträdet 18 juni
3:4 Att förvaltningen gör en total genomlysning av verksamheten och redovisar volymer
samt finansiering till nämndens sammanträde i juni månad

Ja
Ja

Underlag för diskussion fanns ute inför mötet
den 18:e juni
Presenterades vid mötet 18:e juni

Gymnasienämnd 2015-06-18. 4
Gymnasienämnden beslutar
4:1 Att uppdra till förvaltningen att arbeta fram en standardmall för utformningen av
utvecklingsplaner. Mallen presenteras vid nästa sammanträde
4:2 Att uppdra till förvaltningen att påtala de ekonomiska förhållandena och lyfta in
frågan om finansiering i den framtida budgetprocessen med kommunen.
Förvaltningen får även i uppdrag att ta fram gemensamma riktlinjer gällande SFI
för de som fyllt 18 år
4:3 Att ge gymnasiechefen i uppdrag att vid direktionens nästa sammanträde se över
avtalsskrivningen för VO programmet

Verkställt
Kommentar
Ja
Mallen presenterad och fastställd. Används för
2016 års utvecklingsplaner på enhetsnivå
Ja
Förhållandena är påtalade. Frågan om
gemensamma riktlinjer ligger på is i avvaktan
på nya statliga direktiv avseende SFI
finansiering och regelverk för SFI
Ja
Samtliga medlemskommuner har undertecknat
avtalet

Gymnasienämnd 2015-09-16. 5
Gymnasienämnden beslutar
5:1 Att förvaltningen tar fram ett förslag till arbetsgång för rekrytering till
oktobersammanträdet
5:2 Att förvaltningen arbetar med visionen enligt förslaget och att resultatet kan
presenteras vid decembernämnden
5:3 Att förvaltningen utreder om det är möjligt att klara uppdraget om även ungdomar
som idag kommer i kläm i regelverket erbjuds plats i organisationen. Beslut kan
sedan fattas vid gymnasienämndens sammanträde i oktober
5:4 Att utvecklingsplanerna för enheterna utformas enligt den föreslagna mallen och
som presenteras vid decembersammanträdet
5:5 Att uppdra till förvaltningen att göra en återkoppling till enheterna utifrån de
redovisade resultaten
Uppdrag 2015

Verkställt
Kommentar
Ja
Rekryteringsprojektet presenterat för nämnden
Ja

Ja

Beslut fattat enligt § 144 vid nämndens
sammanträde 2015-12-18.
Materialet är publicerat på Lapplands
Gymnasiums hemsida
Beslut fattat enligt § 106 vid nämnden
sammanträde 2015-10-21

Ja

Planerna för 2016 är utformad enligt den
fastställda mallen

Ja

Återkoppling till enheterna är genomförd
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5:6 Att ”Nämnden uppmärksammar rektorerna på vikten av att arbeta med rätt saker
och ser till så att återhämtning sker i tillräcklig omfattning”
5:7 Att ett underlag till ansökan om RIG-status för alpint och längd tas fram
Att ett underlag för ansökan om NIU i snowboard och freeskiing tas fram
Att underlagen presenteras för gymnasienämnden vid novembersammanträdet

Ja

Återkoppling till rektorerna är genomförd

Ja
Ja
Ja

Underlag är presenterade för samtliga delar och
beslut är fattat enligt §§ 120-121 vid möte
2015-11-25

Gymnasienämnd 2015-10-21. 6
Gymnasienämnden beslutar
6:1 Att uppdra till förvaltningen att utreda hur många orter inom riket som har NIU
med inriktningarna freeski och snowboard. Hur ser söktrycket ut för dessa
utbildningar på dessa orter under de senaste fem åren och hur ser kostnaderna ut för
tränare och för att bedriva utbildningen på Dundret i Gällivare.
6:2 Att uppdra till förvaltningen att vid nästa nämndmöte redovisa siffror om antal
elever på fristående skolor, hur elevströmningen ser ut kommunerna emellan samt
hur prognosen över elevantal i gymnasieålder ser ut de för de närmaste fem åren
6:3 Att ej erbjuda gymnasieutbildning för de ungdomar som är över 18 år och som
saknar uppehållstillstånd. Gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att se över
möjligheterna att inom förbundet samordna någon form av utbildning för
asylsökande ungdomar. Förvaltningen uppdras att utreda hur utbildningen i så fall
ska se ut, hur det ska organiseras inom förbundet och hur kostnadsbilden ser ut
6:4 Att uppdra till förvaltningen att skicka en förfrågan till respektive kommuns chefer
för elevhälsan. Förfrågan ska gälla redovisning av elevhälsan bland
gymnasieungdomar inom Lapplands gymnasium
6:5 Att uppdra till förvaltningen att utreda om möjligheten finns till samverkan med
grundskolan inom de fyra kommunerna för att säkerställa lärarkompetensen

Verkställt
Kommentar
Ja
Underlaget presenterat för nämnden

Delvis

Delvis

Nej

Ja

Delar av materialet är redovisat. Resterande
uppgifter redovisas under våren 2016 samt
arbetas in i kvalitetsrapporten för 2015
Ärendet ligger still i avvaktan på det aviserade
nya regelverket på riksnivå för utbildning av
nyanlända

Förfrågan är skickad i februari månad 2016

I dagsläget finns ingen överkapacitet att sälja.
För övrig samverkan se 5:1 och 7:4

Gymnasienämnd 2015-11-25. 7
Gymnasienämnden beslutar
7:1 Att förvaltningen gör en sammanställning av förändringarna i systemet kring öppna
jämförelser. Detta går med i utskicket till decembernämnden och genomgången sker
under nämndmötet i december
Uppdrag 2015

Verkställt
Kommentar
Ja
Underlaget utskickat och materialet
genomgånget vid möte 2016-12-18
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7:2 Att styrdokument kring intern kontroll tas upp som en punkt vid något av nämndens
sammanträden framöver.
7:3 Att uppdra till förvaltningen att modifiera texten enligt nämndens synpunkter. Beslut
kring vilken version av visionen som ska antas tas vid nästa nämnds sammanträde
7:4 Att uppdra till förvaltningen att med medlemskommunerna respektive skolchefer se
över möjligheten att erbjuda fortbildning inom svenska som andra språk och
återkomma med en redovisning av resultatet. Nämnden fattar beslut om eventuellt
genomförande samt vilka villkor som ska erbjudas för dem som genomgår
fortbildningen. Om möjligt snabba på processen så att fortbildningen kan komma
igång till våren 2016
7:5 Att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag för antal möten till nästa
nämnds sammanträde.
7:6 Gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att å nämndens vägnar
uppmärksamma de två enheterna med lämplig gåva

Ja

Området har arbetats in i nämndens årscykel

Ja

Texten är modifierad och beslut är fattat enligt
§ 144 vid möte 2016-12-18
Frågan är ställd till samtliga skolchefer men
med svagt gensvar

Ja

Ja
Ja

Förslaget är fastställt enligt § vid möte 201612-18
Enheterna är besökta och uppmuntrade med en
middag

Gymnasienämnd 2015-12-18. 8
Gymnasienämnden beslutar
8:1 Att uppdra till förvaltningen att återkomma med en redovisning av
medarbetarenkäten utifrån respektive enhet samt att frisktalen redovisas vid nästa
nämndmöte

8:2 Att uppdra till förvaltningen att inför februarinämnden sammanställa en
kvalitetsrapport om öppna jämförelser som sedan tas inför beslut i nämnden och
sedan vidare för beslut i direktionen
8:3 Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett underlag till slutet av januari
över betalningsformen och budgetmodellen för kommunerna inom Lapplands
Gymnasium för att sedan lämna över frågan till direktionen för vidare utredning

Uppdrag 2015

Verkställt
Kommentar
Ja
Medarbetarenkäten är redovisad och frågan
som kom upp avsåg om någon enhet stack ut
avseende område stress. Detta redovisas vid
nämndens sammanträde i februari. Frisktalen
redovisas i februari och arbetas även in i
bokslutstexten
Ja
Sammanställningen av Öppna jämförelser är
skickad till direktionen. En kvalitetsrapport
som sammanfattar hela verksamhetsåret är
under konstruktion
Nej
Uppdraget ligger idag på controller och
ekonom inom LKF tillsammans de fyra
kommunernas ekonomichefer

