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Uppdrag 2013 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2013 
 
 
 

Gymnasienämnd 2013-01-30. 1 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

1:1 Att uppdra till förvaltningen att i samråd med vård- och omsorgsprogrammet  

fortsätta arbeta med möjligheten att införa ett vård- och omsorgscollege. 

Ja Arbetet är pågående men intresset från 
kommunerna och NLL har hittills varit svalt 

1:2 Att uppdra till förvaltningen att skyndsamt utreda frågan om att utvidga  

transportutbildningen inom Lapplands Gymnasium. 

Ja Arbetet är pågående och etapp 1 redovisas i 
mars månad 

Gymnasienämnd 2013-03-15. 2 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

2:1 Att uppdra till förvaltningen att arrangera ett seminarium för medlemskommunerna 

kring gymnasieskolan 

Ja Genomfördes 2014-01-16 i Kiruna 

2:2 Att uppdra till förvaltningen att hitta former för utökad utveckling av SYV -

verksamheten 

På G Uppdrag har lämnats till SYV på respektive 
skola. Rapport till nämnden i mars 2014 

Gymnasienämnd 2013-04-25. 3 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt  

3:1 Att uppdra till förvaltningen att undersöka utbildningsdepartementets körschema 

(vad gäller beslut kring framtida fjärrundervisning) 

Ja Uppdragen 3:1 – 3:3 har lösts genom att ordföranden för 
SKL´s utbildningsberedning, Maria Stockhaus samt Per-
Arne Andersson avdelningschef inom SKL uppvaktades 
i samband med ”Aktuell skolpolitik”. Uppvaktningen 
och ytterligare kontakter har fört med sig att Lapplands 
Gymnasium är föreslaget av SKL till utbildningsdep. 
som försöksområde inom fjärrundervisning i landet 

3:2 Att uppdra till förvaltningen att ta fram ett underlag som ska kunna skickas till 

utbildningsutskottets ledamöter (i samma fråga) 

Ja 

3:3 Att uppdrag till förvaltningen att bjuda upp ledamöter för utbildningsutskottet till 

Lapplands Gymnasium (i samma fråga) 

Ja 

3:4 Att uppdra till förvaltningen att analysera möjligheter och konsekvenser i samband 

med Kiruna praktiska gymnasiums avveckling i form av en konsekvensbeskrivning 

särskilt med avseende på HV-frisör och VVS i Kiruna med antagning från hösten 2013 

Ja Muntlig rapport till nämnden som resulterat i 
egen antagning för HV frisör från och med 
hösten 2014. Ingen start av VF ännu 

3:5 Att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att utveckla fordons- och 

transportprogrammet i form av en konsekvensbeskrivning 

 

Ja Muntligt rapporterat. Vidare se 1:2 
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Uppdrag 2013 

Gymnasienämnd 2013-06-19. 4 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

Inga nya uppdrag formulerades vid mötet -  

Gymnasienämnd 2013-09-18. 5 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

5:1 Att förvaltningen återkommer med ett åtgärdsförslag på Skolinspektionens rapport 

till nästa nämndsmöte den 3 oktober 

Till en del Svaren per enhet skickas in senast 2014-02-15 
och huvudmannens svar skickas in senast 2014-
03-31 

5:2 Att uppdra till förvaltningen att se över förutsättningarna för att utveckla en 

kunskapsbank inom både grundskolan och gymnasieskolorna inom LKF-kommunerna 

Till en del LG´s lärsidor med ett antal öppna webbplatser 
går att nå via följande länk: 
 http://lgsidor.wordpress.com 

5:3 Att uppdra till förvaltningen att inventera rekryteringsbehov (av yrkeslärare) i 

samarbete med de lokala företagen 

Nej  

Gymnasienämnd 2013-10-03. 6 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

6:1 Att uppdra till förvaltningen att till novembermötet återkomma med en åtgärdsplan 

för det drogförebyggande arbetet  

Ja Planen redovisades för nämnden vid 
sammanträde 2013-12-18 

6:2 Att uppdra till förvaltningen att ta fram underlag till arbetet med 

samhällsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare vad gäller att beskriva sammanhållna 

gymnasieskolor centralt i de båda orterna. Särskilt vad som kan kopplas mot 

gymnasieskolans styrdokument är intressant att ha med 

Ja Materialet är sammanställt och distribuerat till 
nämndens alla ledamöter vid nämndens möte 
2013-11-13 

Gymnasienämnd 2013-11-13. 7 Att uppdra till förvaltningen att till nämnden i april redovisa vilka möjligheter det finns att knyta an alla 

gymnasieprogrammen till samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget och Kiruna 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

7:1 Att uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för ”nyhetskanal” till 1 januari Ja Planen finns och verkställigheten i form av 
intranätsida är på gång 

7:2 Att återkoppla hur arbetet med det trådlösa nätverket gått till sammanträdet i 

december 

 

 

Ja Muntlig redovisning vid nämndens 
sammanträde 2013-12-18 
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Uppdrag 2013 

Gymnasienämnd 2013-12-18. 8 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

8:1 Att gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda samverkan mellan 

Fordon/transport och Cliffton Mining fr.o.m. höstterminen 2014 

På G Uppdrag utdelat se 1:2 ovan 

8:2 Att gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att förutsättningslöst utreda olika 

framtida inriktningar inom Fordons- och transportprogrammet med stor flexibilitet 

avseende bl.a. samarbete mellan olika intressenter/företag, lokalresurser och 

lokalanvändning, utrustning, elevboende, samläsning, elevplatser, ortskombinationer, 

samnyttjande av lärarkompetenser, nyttjande av externa kompetenser,eventuellt flera 

alternativa lösningsförslag m.m. att gälla fr.o.m. höstterminen 2015   

Nej  Ligger inom del 2 av uppdraget enligt 1:2 ovan 

8:3 Att ge förvaltningen i uppdrag att fortlöpande informera all personal om åtgärder 

som vidtas inom de trådlösa nätverken 

Ja Sker fortlöpande efter varje uppföljningsmöte 

8:4 Att en analys med förbättringsåtgärder från respektive enhet presenteras till 

februarinämnden 

Ja Ligger inom ramen för utvecklingsplanerna 

8:5 Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att regelbundet i december och juni 

utvärdera åtgärdsplanerna (för drogförebyggande arbete) 

Nej Planeras in i årscykeln för nämnden 

8:6 Att uppdra till förvaltningen att till nämnden i april redovisa vilka möjligheter det 

finns att knyta alla gymnasieprogrammen (i Gällivare och Kiruna) till 

samhällsomvandlingen i Gällivare/Malmberget och Kiruna 

Nej Planeras för närvarande 

 


