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Uppdrag 2021 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2021  
  

Gymnasienämnd 2021-02-10. Sammanträde1 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  
2021-1, § 4 Ekonomisk rapport för januari – december 2020  

att respektive verksamhet får i uppdrag att ta fram en analys av 2020 års utfall av den 

interkommunala ersättningen (IKE) till gymnasienämndens sammanträde den 31 mars 

2021.  

Nej  Utanför rektorernas ansvarsområde 

2021-2, § 4 Ekonomisk rapport för januari – december 2020  
att respektive verksamhet i Gällivare, Kiruna och Pajala får i uppdrag att ta fram en 

analys av 2020 års utfall av intäkter och övriga kostnader till gymnasienämndens 

sammanträde den 31 mars 2021.  

 Nej  

2021-3, § 6 Kvalitetshöjande åtgärder för verksamheten  
att förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med kvalitetshöjande åtgärder för 

verksamheten tillsammans med ledning och personal.  

Ja  (Den övergripande utvecklingsplanen) 

2021-4, § 12 Revisionsrapport – Gymnasieelevernas måluppfyllelse  
att förvaltningen får i uppdrag att till tidigare beslutad workshop komma med input hur 

organisationen av behöriga lärare kan bli tillfredsställande för samtliga enheter.  

Ja   

2021-5, § 12 Revisionsrapport – Gymnasieelevernas måluppfyllelse  
att förvaltningen får i uppdrag att kontakta kommunens verksamhetschefer för 

elevhälsan och påbörjar en närmare samverkan för att säkerställa att organisationen av 

elevhälsan är tillfredsställande för samtliga enheter.  

Ja    

2021-6, § 12 Revisionsrapport – Gymnasieelevernas måluppfyllelse  
att förvaltningen får i uppdrag att se över en lämplig modell för Lapplands Gymnasium 

för att säkerställa att resurser fördelas utifrån elevernas förutsättningar och behov.  

 Pågår   

2021-7, § 12 Revisionsrapport – Gymnasieelevernas måluppfyllelse  
att förvaltningen får i uppdrag att tillse att en analys sker kopplat till måluppfyllelse 

samt se över vilka åtgärder som krävs på central nivå och beskriva detta i den 

övergripande utvecklingsplanen.  

Ja   

2021-8, § 14 BA – inriktning anläggningsfordon  
att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av anläggningsfordon för 

Bygg- och anläggningsprogrammet.   

Pågår    

2021-9, § 14 BA – inriktning anläggningsfordon   Pågår   
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att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att det finns finansiering från Kiruna 

kommun för extra kostnader i likhet med hur freeski och skidgymnasiet hanteras.  
2021-10, § 15 Workshop – Tema: internkontroll och rekrytering   

att förvaltningen får i uppdrag att planera upplägg och innehåll av en workshop 

gällande internkontrollplanen samt rekrytering.   

Ja    

2021-11, § 17 Coronamiljarden  
att uppdra till förvaltningen att skyndsamt ta fram ett förslag till skrivelse till 

medlemskommunerna och begära medel från Coronamiljarden mot bakgrund av 

omfattningen av fjärrundervisningen som ökat stödbehov bland gymnasieeleverna.  

Ja    

2021-12, § 23 Övriga frågor  
att förvaltningen får i uppdrag att titta på vilka möjligheter det finns att göra en häst/rid-

inriktning i Gällivare.  

 Ja Ridsportförbundet har stängt för nya 

etableringar inom NIU. 

2021-13, § 23 Övriga frågor  
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta vård- och 

omsorgsprogrammet som lärling inom Lapplands Gymnasium.  

 Nej 
 

2021-14, § 23 Övriga frågor  
att förvaltningen får i uppdrag att utreda om pandemins påverkan på elevers 

studieresultat och avhopp.  

Ja  Elevenkäten 

Gymnasienämnd 2021-03-31. Sammanträde 2 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  

2021-15, § 27Ekonomisk rapport för januari – februari 2021  
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa en enklare sammanfattning av de fakturerade 

kostnaderna till Gällivare kommun för gymnasienämnden.  

 Ja Redovisades på gymnasienämnden den 26 maj 

2021. 

2021-16, § 27Ekonomisk rapport för januari – februari 2021  
att förvaltningen får i uppdrag att göra en kompletterande faktura gällande kvarvarande 

kostnader i Kunskapshuset till Gällivare kommun.  

Ja  Skickat i slutet av april 2021 

2021-17, § 30 Covid 19:s påverkan på undervisningen – presentation av elevenkät  
att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder med anknytning 

till elevenkätundersökningens resultat.  

Ja    

2021-18, § 40 Övriga frågor  
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till skrivelse till Gällivare kommun 

om önskemål att döpa om salarna Älgen och Björnen i Kunskapshuset till 

Agda Rössel och Björn-Erik Höijer.  

Ja   
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2021-19, § 40 Övriga frågor  
att förvaltningen får i uppdrag att göra en intresseanmälan till SKR om att delta i 

projektet Fullföljd utbildning.  

Ja  Anmälan är gjord till start 27/1-2022  

2021-20, § 40 Övriga frågor  
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att starta Vård- och 

omsorgsprogrammet som lärling vid Lapplands Gymnasium Gällivare.  

Nej Se 2021-13, samma uppdrag igen   

      

Gymnasienämnd 2021-05-26. Sammanträde 3 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt    

 2021-21. § 48 Covid 19:s påverkan på undervisningen – förslag på åtgärder med anknytning 

till elevenkät 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med lämpliga stödinsatser för att Lapplands 

Gymnasium skall komma till rätta med den så kallade utbildningsskulden. 

Ja   Insatser genomförs lå 21/22 

 2021-22. § 48 Covid 19:s påverkan på undervisningen – förslag på åtgärder med anknytning 

till elevenkät 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med lämpliga insatser inom området 

elevhälsa och i detta söka samverkan med den centrala Elevhälsan i ägarkommunerna.  

Ja    

 2021-23. § 48 Covid 19:s påverkan på undervisningen – förslag på åtgärder med anknytning 

till elevenkät 

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam plan för Lapplands Gymnasium 

inom området lektionsstruktur och studieteknik.  

 Pågår   

 2021-24. § 48 Covid 19:s påverkan på undervisningen – förslag på åtgärder med anknytning 

till elevenkät 

att förvaltningen får i uppdrag att redovisa en lägesrapport med uppföljning av insatta 

åtgärder till gymnasienämndens sista sammanträde för året den 24 november 2021.  

 Pågår  Rapporteras i november 

 2021-25. § 49 Måluppfyllelse jämförd med nationell statistik 

att förvaltningen använder det positiva resultatet till marknadsföring. 
Ja  

2021-26. § 50 Övergripande utvecklingsplan samt enheternas utvecklingsplaner 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med insatser för att förfina, förbättra och 

fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ja  
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 2021-27. § 52  Översyn av behov av antal fordon inom Lapplands Gymnasium 

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  

Ja Redovisas på gymnasienämnden den 1 

september 2021 

2021-28. § 54 Redovisning av drogförebyggande arbete 

att förvaltningen får i uppdrag att fokusera på en tobaksfri skoltid och skolgårdsområde 

under ett läsår.   

Pågår  Togs upp på ledningsgruppen den 8 juni 2021 

2021-29. § 55 Redovisning av medarbetarenkät 

att förvaltningen får i uppdrag att göra insatser inom området Kränkande 

särbehandling. 

Pågår  

2021-30. § 55 Redovisning av medarbetarenkät 
att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta göra insatser inom området Stress. 

Pågår   

2021-31. § 55 Redovisning av medarbetarenkät 
att förvaltningen får i uppdrag att redovisa resultatet av åtgärderna kring stress och 

kränkande särbehandling vid nästa tillfälle då medarbetarenkäten genomförs. 

Pågår   

2021-32. § 56 Komplettering av Internkontrollplanen med synpunkter som framkom vid 

workshop 21-03-24 

att förvaltningen får i uppdrag att sammanställa internkontrollplanens punkter i en 

matris avseende konsekvenser och sannolikheter på respektive axel. 

Pågår  

2021-33. § 58 Direktionens beslut gällande Budget 2022 

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. 

Pågår  

Gymnasienämnd 2021-09-01. Sammanträde 4 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  
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Gymnasienämnd 2021-10-13. Sammanträde 5 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  

      

   

   

   

      

      

      

Gymnasienämnd 2021-11-24. Sammanträde 6 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  

      

   

      

   

      

      

      

  


