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Uppdrag 2011 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2011 
 
 
 

Gymnasienämnd 2011-02-03. 1 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

1:1 Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta med samhällsomvandlingens effekter på 
gymnasieskolans lokaler i Kiruna och Gällivare 

Delvis Lapplands Gymnasium är nu delaktig i 
processen kring samhällsomvandlingen i 
Gällivare kommun 

1:2 Att förvaltningen får i uppdrag att planera ortsplaceringen av de fastställda 
sammanträdena 

Ja Mötesplanering för Lapplands Gymnasium har 
distribuerats till samtliga ledamöter 

1:3 Att förvaltningen till nästa sammanträde tar fram ett förslag till hur ett roterande 
ordförandeskap kan se ut 

Ja Reglementet för gymnasienämnden fastställer 
att den som väljs som ordförande skall fungera 
som ordförande under hela mandatperioden  

1:4 Att ge gymnasiechefen i uppdrag att utreda om det är möjligt att driva FP årskurs 1 
vid Bokenskolan för att sedan slussa in eleverna på Välkommaskolan 

Ja Ej möjligt med dagens organisation eftersom 
ett utökat antal elever i årskurs 1 kräver 
motsvarande utökning i årskurs 2 och 3 

Gymnasienämnd 2011-03-02. 2 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

2:1 Att ett samlat dokument med nyckeltal tas fram av förvaltningen  Ja Övergripande utvecklingsplan fastställdes 
2013-01-30 

2:2 Att en sammanfattning över hur långt programmen kommit med sina samarbeten 
redovisas för senast under juni månad 2011 

Ja Redovisas vid gymnasienämndens möte 2011-
09-01 

2:3 Att förvaltningen arbetar vidare på programmet för en utbildningsdag preliminärt 
18 maj i Kiruna 

Ja Dagen genomfördes 2011-05-18 för ledning 
och nämnd med fortsättning 2011-05-19 för 
ledningen 

Gymnasienämnd 2011-04-06. 3 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

3:1 Att uppdra åt förvaltningen att ordna så att elever som valt aktuella program och 
som påverkas inför omvalsperioden får information om sina möjligheter av studie- och 
yrkesvägledare 

Ja Genomfördes under våren  
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3:2 Att uppdra åt förvaltningen att kontakta samtliga medlemskommuner och försöka få 
till stånd en överenskommelse så att elever på omvårdnadsprogrammet erbjuds som ett 
sätt att göra utbildningen mer attraktiv 

Nej Vårdcollege arbetas med som förslag! VO 
samarbete pågår med alla fyra kommuner 
involverade 

3:3 Att uppdra till förvaltningen att ta fram ett första förslag på behov av innehåll och 
storlek på de nya gymnasieskolorna på de båda orterna som berörs av gruvnäringens på 
verkan av samhället 

Nej Delvis initierat i Gällivare kommun genom 
gemensamt seminarium och studieresor 

3:4 Att förvaltningen får i uppdrag att bevaka den fortsatta processen i respektive 
kommun och ta erforderliga initiativ för att säkerställa att nya gymnasieskolor finns 
tillgängliga i god tid innan de nuvarande avvecklas   

Delvis Se 1:1 2011 

3:5 Att samnyttjande med andra verksamheter finns med redan från början i processen Delvis Se 1:1 2011 
3:6 Att gymnasienämnden till nästa sammanträde får en uppdatering av läget för 
gymnasieskolorna på de båda orterna vad gäller påverkan från LKAB 

Nej  

3:7 Att ge gymnasiechefen i uppdrag att till elever och lärare ge aktuell information om 
läget för de bärbara datorerna 

Ja  

3:8 Att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till hantering av lönepotter  Ja Enhetlig lönerevision har genomförts under 
våren 

Gymnasienämnd 2011-05-05. 4 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

4:1 Att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en analys av PESOK resultatensamt att 
utifrån analysen komma med förslag på skarpa och konkreta åtgärder 

Ja Redovisades vid gymnasienämndens möte 
2011-09-01 

4:2 Att uppdra till förvaltningen att tillsammans med elever och andra intressenter ta 
fram en projektplan för ökat elevinflytande 

Ja Redovisades vid gymnasienämndens möte 
2011-10-11 

4:3 Att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på ett pedagogiskt utvecklingsarbete 
inom Lapplands Gymnasium avseende exempelvis forskarskola, utveckla lärandet och 
lärmiljön, utnyttjande av forskningsrön, kommundoktorand etc  

Pågående Redovisas vid gymnasienämndens möte 2011-
10-11 

4:4 Att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för hur sektorsarbetet ska utvecklas 
för både rektorer och lärare 

Pågående Redovisades vid gymnasienämndens möte 
2011-09-01 

4:5 Att en kommunikationsplan tas fram till junimötet som bl.a. innehåller kontinuerlig 
information om vad som händer i skolorna 

Pågående Redovisas vid gymnasienämndens möte 2011-
09-01 

4:6 Att uppdra åt förvaltningen att två gånger per år, i september, respektive februari 
månad redovisa nyckeltal för Lapplands Gymnasium 

Pågående Ligger i den övergripande utvecklingsplanen 



3(4) 

 

Uppdrag 2011 

4:7 Att ge förvaltningen i uppdrag att ta initiativ till att lokalbehoven för 
gymnasieskolorna ses över 

Pågående  Se 1:1 2011 

4:8 Att se över samordningsmöjligheter, nyttjande av resurser, extern finansiering, 
samordning av personal, samläsning och andra samordningsmöjligheter för program 
mellan skolorna och föreslå kriterier vid förändring av programstrukturen 

Pågående  

Gymnasienämnd 2011-06-09. 5 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

5:1 Att uppdra till förvaltningen och presidiet att ta fram ett underlag för fortsatt 
agerande t.ex. via media när det gäller överklagande av upphandlingarna 

Ej aktuellt Avtal är undertecknade för båda 
upphandlingarna 

5:2 Att uppdra till förvaltningen att till nästa nämndssammanträde i september redovisa 
de första förslagen till satsningar och ansökan till LKAB-akademin 

Ja Fyra projektansökningar är utarbetade och 
redovisas vid gymnasienämndens möte 2011-
09-01 

5:3 Att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett färdigt förslag på presentation av 
årscykel och information enligt § 68 i protokollet från 2011-06-09 och kontinuerlig 
kvartalsvis uppföljning 

Ja En övergripande årscykel ligger på hemsidan. 
Utöver det ligger dagordning för kommande 
möte fortlöpande ute på hemsidan tillsammans 
med protokollen 

Gymnasienämnd 2011-09-01. 6 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

6:1 Att uppdra till förvaltningen att publicera information om sektorsarbete på hemsidan 
med tillhörande kontaktuppgifter 

Ja  

6:2 Att uppdra till förvaltningen att kartlägga hur många som har deltid och som önskar 
heltid 

Ja En kartläggning har utförts och en muntlig 
återkoppling till nämnden har skett. Ingen 
skriftlig redovisning i ärendet! 

6:3 Att uppdra till förvaltningen att kartlägga intresset för lärarlyftet, och om det går att 
samordna med vuxenutbildning och grundskola 

Ja En mindre kartläggning har utförts och 
intressent är mycket svalt 

6:3 Att uppdra till förvaltningen att utreda hur det kan skapas ett pedagogiskt 
utvecklingsklimat i skolorna 

Pågående  
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Gymnasienämnd 2011-10-17. 7 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

7:1  Att ge förvaltningen uppdraget att arbeta enligt föreslagna punkter vad gäller 
besparingar 2012 - 2014 

Ja Punkterna har bearbetats på de olika enheterna 
och vid den fackliga samverkansgruppen. 

Gymnasienämnd 2011-11-09. 8 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

8:1 Att uppdra åt förvaltningen att delge gymnasienämndens ledamöter Lars Werners 
föreläsning samt resultatet av pågående utvärdering 

Ja Länken till föreläsningen är levererad och 
resultatet av utvärderingen är redovisat 

8:2 Att uppdra åt förvaltningen att analysera resultatet från utvärderingen och komma 
med förslag till åtgärder 

Delvis Resultatet redovisades vid decembernämnden  

8:3 Att ge förvaltningen i uppdrag att titta på vilka konsekvenser förändringen från IV- 
program till IM- program fått 

Pågående  

8:4 Att uppdra åt förvaltningen att titta på påverkansbara utvecklingsområden utifrån 
Öppna jämförelser 

Pågående  

8:5 Att uppdra åt förvaltningen att återkomma med kostnadsfördelning för 
arrangemanget. ( Avser Öppet hus mässan på Välkommaskolan) 

Ja  Redovisades vid decembermötet 

Gymnasienämnd 2011-12-14. 9 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

9:1 Att uppdra åt förvaltningen att till nästa sammanträde formulera ett åtgärdspaket 
med anledning av utvärderingen… 

Pågående  

9:2 Att uppdra till förvaltningen att på kommande möten ordna presentation av 
aktualiteter från gymnasieskolan på den ort där sammanträdet sker 

Ja Påbörjas den 14 mars i Gällivare 

9:3 Att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med preliminärt förslag till 
ramminskningar 

Ja  Se 7:1 2011. Åtgärderna verkställs under 2012 

 

 

 


