
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uppdrag 2022 

 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2022 

  

Gymnasienämnd 2022-02-16. Sammanträde1 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  
2022-1, § 4 Ekonomisk rapport för januari – december 2021 

att förvaltningen får i uppdrag att analysera orsak till det underskott som enhet 1 och 3 

på Lapplands Gymnasium Gällivare och enhet 1 på Lapplands Gymnasium Kiruna 

genererat samt förslag på åtgärder.   

Ja 
 

2022-2, § 5 Jämförelse budget 2021/2022 på enhetsnivå  
att förvaltningen får i uppdrag att specifikt analysera orsak till skillnaden på den ökade 

budgetram från budgetår 2021 till 2022 som enhet 3 på Lapplands Gymnasium 

Gällivare har fått utifrån de parametrar som visas i budgetmodellen.    

Ja  

2022-3, § 8 Meddelande förändringar angående fiket Fik1, LG Kiruna 
att förvaltningen får i uppdrag att göra en skrivelse till Kiruna kommuns 

Socialförvaltning om situationen gällande elevfiket Fik1 samt försöka hitta en 

gemensam lösning på hindret.   

Ja 
 

2022-4, § 10 Elevantal 
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram prognos för de kommande tre årens elevantal 

från de fyra medlemskommunerna.  

Ja   

2022-5, § 14 Förstelärare – uppföljning gymnasienämnd 2 

att förvaltningen får i uppdrag att ge en återkoppling och statusrapport av   

förstelärarnas arbete vid gymnasienämndens sammanträde den 30 mars 2022.  
att förvaltningen får i uppdrag att årligen ge en återkoppling och statusrapport av 

förstelärarnas arbete.   

Ja    

2022-6, § 18 Övriga frågor 
att frågan om Riksintag Lapplands Gymnasium Jokkmokk av Roland Boman (FJK) tas 

upp vid gymnasienämndens sammanträde den 30 mars 2022.  
att förvaltningen får i uppdrag att ta reda på orsaken till att det dragits ned på städning i 

Kunskapshuset Gällivare.  
att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningen att kunna införa gratis 

mensskydd på Lapplands Gymnasiums skolor.  

Ja   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uppdrag 2022 

  

Gymnasienämnd 2022-03-30. Sammanträde 2 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  

2022-7, § 23 Ekonomisk rapport för januari – februari 2022  
att förvaltningen får i uppdrag att bevaka utvecklingen av kostnaderna för 

yrkesprogrammen.  
att förvaltningen får i uppdrag att ge förslag på möjligheter till att samordna mellan 

skolorna och med andra aktörer gällande inköp och lagerförvaring av material till 

yrkesprogrammen.    

Ja  
 

2022-8, § 27Övergripande utvecklingsplan samt utvecklingsplaner/ enheter 

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

fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet.  
  

 Ja 
 

2022-9, § 28 Förstelärare – återkoppling samt statusrapport 

att förvaltningen får i uppdrag att planera och bjuda in förstelärarna till ett 

seminarium i september 2022.   

Ja   

2022-10, § 30 Riksintag Lapplands Gymnasium Jokkmokk 
att förvaltningen får i uppdrag att komplettera marknadsföringen med ett fysiskt 

utskick till målgruppen årskurs 9 i inlandskommunerna gällande det 

riksrekryterande samiska programmet och el- och energiprogrammet.   

Nej  Marknadsföring med hjälp av filmer delade på 

olika sociala medier.  

2022-11, § 31 Digitaliseringens möjligheter 

att gymnasienämnden följer upp digitaliseringens utveckling genom att lägga in det i 

årshjulet.   

Ja  
 

2022-12, § 32 Utvärdering av erfarenheter och lärdomar med anledning av pandemin, 

lägesrapport.  

att förvaltningen får i uppdrag att ge en ny lägesrapport gällande erfarenheter och 

lärdomar med anledning av pandemin i maj 2022.  
  

Ja 
 

 2022-13, § 35 Fråga från Gällivare Näringsliv 

att förvaltningen får i uppdrag att titta på förutsättningarna att starta upp ett 

fjärde år på teknikprogrammet.  

Ja    



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uppdrag 2022 

  
 
 
 

  

2022-14, § 40 Övriga frågor  
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en skrivelse till Gällivare kommun gällande 

frågor kring avsaknad av förråd, aula/samlingssal och idrottslokal för Lapplands 

Gymnasium Gällivare.   

att förvaltningen får i uppdrag att göra en genomlyssning av Lapplands Gymnasiums  

antagningskansli och återkomma med information kring den.  

  

Ja  

Gymnasienämnd 2022-05-18. Sammanträde 3 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt    

 2022-15. § 50 Redovisning av drogförebyggande arbete 

att förvaltningen själv får utse nytt fokusområde till det drogförebyggande arbetet 

gällande kommande läsår 2022/2023.   

Ja  ANDT- Cannabisenkät 

 2022-16. § 52Redovisning av elevenkät   

att hänskjuta Redovisningen av elevenkäten till höstens sammanträde 2022. 

  

Ja   

 2022-17  § 53Redovisning av medarbetarenkät- utgår 

att förvaltningen får i uppdrag att redovisa resultatet då medarbetarenkäten är 

genomförd.  

Ja    

 2022-18. § 57 Fråga om gemensamt antagningskansli 

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en analys av Lapplands 

Gymnasiums antagningskansli och med den göra en jämförelse med vad 

utredningen av Norrbottens kommuner har kommit fram till.   

att ett extra insatt gymnasienämndsmöte i ärendet blir den 14 juni 2022, digitalt, 

kl. 08.30 – 09.30.  
  

 Ja   

 2022-19. § 58 Förutsättningar att starta ett fjärde år på Teknikprogrammet Ja  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uppdrag 2022 

att förvaltningen får i uppdrag att under nästa läsår 2022/2023 undersöka 

förutsättningarna för att starta ett fjärde tekniskt år 2024 och/eller 

teknikcollege.  

 

2022-20. § 59 Vård- och teknikcollege 

att förvaltningen får i uppdrag att redogöra vid gymnasienämndens sammanträde under 

hösten 2022 för vad man har kommit fram till gällande förutsättningar och möjligheter 

att Lapplands Gymnasium kan ingå i Vårdcollege och/eller Teknikcollege.  
 

Ja  

 2022-21. § 60  Utredning, gratis mensskydd 

att införa boxar med gratis mensskydd på Lapplands Gymnasiums skolor.  
att förvaltningen får i uppdrag att bjuda in media vid premiären av införandet av gratis 

mensskydd med boxar.   

Ja 
 

2022-22. § 67 Övriga frågor 

att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om dispens är möjligt att få för att 

kunna starta upp en ridinriktning på Lapplands Gymnasium Gällivare.   

Ja 
 

Gymnasienämnd 2022-06-14. Extrainsatt sammanträde. 
2022-23. § 72 Fråga om gemensamt antagningskansli för Norrbotten  

att Lapplands Gymnasium följer arbetet under läsåret 2022/2023 för att  

eventuellt ansluta sig vid ett senare tillfälle.  
  

Ja  

Gymnasienämnd 2022-08-31. Sammanträde 4 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uppdrag 2022 

  
 

  

 2022-24, § 78 

att förvaltningen får i uppdrag att bevaka kostnadsutvecklingen och återkomma med 

konsekvensbeskrivning till gymnasienämndens sammanträde den 5 oktober 2022. 

  

Ja    

 2022-25, § 87 

att förvaltningen får i uppdrag att se över och ta fram förslag på hur antagning till 

inriktningar ska se ut mellan gymnasieskolorna inom Lapplands Gymnasiums 

organisation till gymnasienämndens sammanträde den 5 oktober 2022. 

Ja  

Gymnasienämnd 2022-10 -05. Sammanträde 5 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  

  2022-26, § 99 

att förvaltningen får i uppdrag att se över samordningsmöjligheter inom hela Lapplands 

Gymnasium avseende inköp av material till verksamheterna. 

att en delrapport redovisas till decembermötet. 

  

Nej   

  2022-27, § 100 

att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta följa och redovisa Kostnadsutveckling med 

konsekvensbeskrivning vid gymnasienämndens sammanträde den 23 november 2022. 

 

Pågår  

2022-28, § 102 

att förvaltningen får i uppdrag att organisera så att alla program, oavsett yrkes- eller 

högskoleprogram, söker samarbete med näringslivet inom sitt område.  

 

Nej  

202-29, § 106 

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en offert på marknadsföring av de 

riksrekryterande el-utbildningarna och det samiska programmet. 

 

Pågår  

 2022-30, § 107 

att förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med ABB, Siemens och Vattenfall med 

syfte att utveckla samarbetet gällande de riksrekryterande el-programmen. 

  

Pågår   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Uppdrag 2022 

2022-31, § 109 

att uppdra till förvaltningen att i samråd med förstelärarna planera för en seminariedag 

till våren 2023. 

 

Pågår  

2022-32, § 111 

att uppdra till förvaltningen att redovisa Gymnasieskolans betydelse och 

dimensionering vid gymnasienämndens sammanträde den 23 november 2022. 

 

Nej Denna har enligt beslut redovisades på 

Gymnasienämndens AU samt direktion. .  

 

Gymnasienämnd 2022-11-23. Sammanträde 6 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  

  2022-33, § 121 

att förvaltningen får i uppdrag att redovisa budgetresultat nedbruten till enhetsnivå för 

perioden 1 januari – 30 november 2022 vid gymnasienämndens sammanträde den 15 

december 2022. 

  

 Ja   

2022-34, § 123 

 att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta följa och redovisa Kostnadsutvecklingen 

med konsekvenser vid kommande gymnasienämnds sammanträde. 

 

Ja  

2022-35, § 133 

att förvaltningen får i uppdrag att informera om Gymnasieskolans betydelse och 

dimensionering vid gymnasienämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 

december 2022. 

 

Ja  

    

Gymnasienämnd 2022-12-15. Sammanträde 7 för året  
Gymnasienämnden beslutar  Verkställt  Kommentar  

  2022-36, § 147 

att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en jämförelse gällande budget och utfall ner 

på enhetsnivå mellan budgetåren 2021 och 2022 inklusive budget 2023 till 

gymnasienämndens sammanträde den 22 februari 2023. 

Pågår   
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