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Uppdrag 2019 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2019 
 

Gymnasienämnd 2019-02-13. Sammanträde1 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

1:1 Att en utbildningsdag för ledamöter och ersättare genomförs onsdag 6 mars 2019 Ja Gymnasiechefen och ordf. höll i dagen 

Gymnasienämnd 2019-04-10. Sammanträde 2 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

2:1 Att uppdra till förvaltningen att se över nyckeltalen i bilagan till den övergripande 

utvecklingsplanen inför sammanträdet den 12 juni 2019  

Ja Gymnasienämnden godkände de förslagna 

nyckeltalen vid sammanträdet den 4 september 

2019 

2:2 Att uppdra till förvaltningen att göra en översyn över utvecklingsplanernas struktur 

och jämförbarhet 

Ja Gymnasienämnden godkände mallen och 

strukturen för enheternas utvecklingsplaner vid 

sammanträdet 12 juni 2019 

2:3Ja Att resultatet av årets elevenkät redovisas för gymnasienämnden vid 

sammanträdet den 12 juni 

Ja Resultatet redovisat 12 juni. Beslutades även 

enligt 3:6 och 3:7 se nedan 

2:4 Att skolornas vård- och omsorgsprogram arbetar enligt förslagen i utredningen 

inom befintlig ram 

Ja Skolorna har genomfört förändringen att 

undervisningen inom VO sker för Gve+Jmk 

och Kir+Paj från hösten 2019 

2:5 Att bjuda in Jeanette Björkenvall till gymnasienämnden för att berätta om Kirunas 

nya gymnasieskola (innehåller även lärcentra och kulturskolan) 

Ja Jeanette Björkenvall gav nämnden information 

via fjärrteknik vid sammanträdet den 12 juni 

Gymnasienämnd 2019-06-12. Sammanträde 3 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt  

3:1 Att ekonomisk uppföljning ska ske vid varje sammanträde  Ja  

3:2 Att förvaltningen arbetar vidare med att minska det prognostiserade underskottet för 

2019 

Ja Arbetet har påbörjats vid ledningsträff den 25 

juni 2019 och arbetet fortgår 

3:3 Att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med förslag för att få budgeten i balans Ja Ytterligare sparförslag har tagits fram, se ovan 

3:4 Att en uppföljning av tidigare lagda spar redovisas vid nämndsmötet den 11 

september 2019 (mötet flyttat till 4 september för att ge direktionen underlag till 11 

september) 

Ja Redovisades på nämndsmötet den 11 

september 2019, §65 

3:5 Att uppdra till förvaltningen att se över nyckeltalen i bilagan till den övergripande Ja Redovisades på nämndsmötet den 11 



2(3) 

 

Uppdrag 2019 

utvecklingsplanen inför sammanträdet den 11 september 2019 (4 september, se ovan) september 2019, §59 

3:6 Att uppdra till förvaltningen att titta på orsaken till Gällivares låga svarsfrekvens 

(medarbetarenkäten) 

Ja Redovisades på nämndsmötet den 11 

september 2019, §69 

3:7 Att uppdra till förvaltningen att revidera elevenkäten något Inlett Kommer att göras inför VT 20 

3:8 Att redovisning av medarbetarenkäten återkommer till sammanträdet den 11 

september med analyser och jämförelser 

Ja Redovisades vid nämndsmötet 4 september 

Gymnasienämnd 2019-09-04. Sammanträde 4 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

4:1 Att uppdra till förvaltningen att fördjupa analysen av program- och kurssamarbeten 

(§59 Övergripande utvecklingsplan, nyckeltal) 

Ja Redovisades vid gymnasienämndens 

sammanträde 6 november 2019 

4:2 Att uppdra till förvaltningen att organisera nästa medarbetarenkät med målsättning 

att minst 90% av deltagarna fyller i enkäten 

Ja Plan är gjord för detta ska genomföras 

4:3 Att utfallet för de interkommunala elevströmmarna redovisas vid gymnasienämndens 

sammanträde 6 november 2019 

Ja Redovisades vid gymnasienämndens 

sammanträde 6 november 2019 

4:4 Att uppdra till förvaltningen att kontakta Kiruna kommun för att kunna få besked om 

finansieringen av merkostnader för tre år (NIU freeski och snowboard) 

Ja  

4:5 Att uppdra till förvaltningen att arbeta för en budget i balans (§64 Ekonomisk 

rapport) 

Ja  

4:6 Att uppdra till förvaltningen att ta fram ytterligare förslag på besparingar med mål 

att uppnå en budget i balans (§65 Besparingar 2019, …) 

Ja  

Gymnasienämnd 2019-11-06. Sammanträde 5 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

5:1 Att förvaltningen får i uppdrag att analysera orsaker till det negativa utfallet och 

komma med förslag till nästa års sparbeting mot bakgrund av 2020 års budget till 

gymnasienämndens sammanträde 11 december 2019 (§79 Ekonomisk rapport) 

Pågår Kommer att redovisas gymnasienämndens 

sammanträde den 12 februari 2020 

5:2 Att ge förvaltningen i uppdrag att till gymnasienämnden sammanträde den 11 

december ta fram besparingsförslag i enlighet med direktionens beslut 2019-06-14 

om två alternativa förslag om 10 respektive 20 mkr (§80 Översyn av 

verksamheterna inom LKF - …) 

Ja Presenterades vid gymnasienämndens 

sammanträde den 11 december 2019 

5:3 Att förvaltningen får i uppdrag till gymnasienämnden s sammanträde 11 december Ja Presenterades vid gymnasienämndens 
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Uppdrag 2019 

2019 ta fram exempel på lägsta antal elever för att starta ett program sammanträde den 11 december 2019 

5:4 Att förvaltningen får i uppdrag att kontakta Kiruna kommun och Kirunabostäder AB 

för att säkerställa elevboende gällande antal platser och ansvarsfördelning 

Ej 

påbörjat 

 

5:5Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram information om elevers avhopp från 

Lapplands Gymnasiums skolor till gymnasienämndens första sammanträde år 2020 

Pågår Kommer att redovisas på gymnasienämndens 

sammanträde den 12 februari 2020 

5:6 Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag om nyanländas lärande till 

gymnasienämndens andra sammanträde år 2020 

Ej 

påbörjat 

 

5:7 Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag om förstelärarnas arbete till 

gymnasienämndens tredje sammanträde år 2020 

Ej 

påbörjat 

 

5:8 Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa den nuvarande internkontrollen på 

gymnasienämndens arbetsutskotts första sammanträde år 2020 

Pågår Kommer att redovisas på gymnasienämndens 

sammanträde den 12 februari 2020 

Gymnasienämnd 2019-12-11. Sammanträde 6 för året 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

6:1 Att infordra analys och förslag på åtgärder från varje enhet för att få budget i 

balans (§98 Ekonomisk rapport jan-nov) 

Pågår Kommer att redovisas på gymnasienämndens 

sammanträde den 12 februari 2020 

6:2 Att förvaltningen får i uppdrag att göra en risk och konsekvensanalys av de 

neddragna förslagen (§100 Uppdrag från LKF´s direktion - …) 

Utgår Efter redovisning i direktionen togs beslut om 

att ej inleda arbetet med risk och 

konsekvensanalys 

 


