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Uppdrag 2014 

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2014 
 
 

Gymnasienämnd 2014-02-14. 1 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

1:1 Att uppdra till förvaltningen att utreda principerna gällande lokalkostnader Ja Redovisat för nämnden 2014-04-23 

1:2 Att uppdra till förvaltningen att göra en sammanställning av dokumenten 

(enheternas verksamhetsberättelse) 

Ja Sammanställning sker från och med 
redovisning av 2014 års verksamhetsberättelser 

1:3 Att uppdra till förvaltningen att se över innehållet och presentationen av 

verksamhetsberättelserna 

Ja Innehållet komprimeras från och med 
redovisning av 2014 års verksamhetsberättelser 

1:4 Att förvaltningen återkommer med rapport gällande VO programmet Ja Rapporter har delgivits nämnden löpande 

1:5 Att uppdra till förvaltningen att till respektive kommun påtala att utbildningen kan 

vara i farozonen om inte kommunerna lägger ner ett större engagemang och 

åtgärder görs för att göra yrket mer attraktivt 

Ja Ja fråga är kommunicerad med såväl 
kommuner som NLL 

Gymnasienämnd 2014-03-19. 2 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

2:1 Att gymnasienämnden uppdrar till förvaltningen att avveckla verksamheten i 

enlighet med att certifieringen från Svenska Ishockeyförbundet upphört 

Ja De antagna eleverna fasas ut under en period av 
två år då inga nya elever antas till NIU 
utbildningen från och med hösten 2015 

2:2 Att uppdra till förvaltningen att av KHK begära in planerade åtgärder på kort och 

lång sikt för att leva upp till målsättningen att attrahera sökande utifrån samt att 

utvärdera utfallet inför nästa ansökningstillfälle   

Delvis Uppdraget kommunicerades med ansvarig 
tränare som tyvärr inte förde informationen 
vidare till klubben! Nytt beslut taget 2014-12-
17 

2:3 Att uppdra till förvaltningen till att ta initiativ till att samla alla intressenter kring 

VO-programmet för att anordna en gemensam workshop i syfte att säkerställa en  

bra kvalitativ utbildning och ett utvecklat samarbete med presumtiva avnämare 

Ja Dagen genomfördes med 60 deltagare fredag 
2014-10-17 

2:4 Att förvaltningen tillsammans med VO-programmet ser över möjligheterna att på 

kort sikt rekrytera fler elever till Vård- och omsorgsprogrammet 

Ja Arbete pågår via det centrala programrådet 

2:5 Att ge förvaltningen i uppdrag att se över de program som har lågt söktryck och 

undersöka hur sökbilden förändras på övriga program om det blir nollintag för 

något av programmen 

Ja 0-intag verkställs för VO-programmet hösten 
2014 
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2:6 Att uppdra till förvaltningen att från och med juni 2014 uppmärksamma speciellt 

framgångsrika elever d v s med endast betygsnivå A i sitt slutbetyg genom ett 

stipendium om 5 tkr per elev som uppnått kriterierna 

Ja Stipendiet delades ut för första gången vid 
avslutningen i juni -14. En elev hade vid det 
tillfället uppnått kriterierna 

Gymnasienämnd 2014-04-23. 3 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt  

Inga nya uppdrag formulerades   

Gymnasienämnd 2014-06-18. 4 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

4:1 Att uppdra till förvaltningen att för alla program i maj och november redovisa 

samarbeten med externa intressenter  

Ja Uppgiften ligger inlagd i årshjulet och börjar 
löpa från och med maj 2015 

4:2 Att uppdra till förvaltningen att för alla program redovisa nyttjande av extern 

infrastruktur och kompetens 

Påbörjat Uppdraget påbörjat, redovisas vid nämndens 
möte i april 2015 

4:3 Att uppdra till förvaltningen att för alla program redovisa utvecklingsförslag på kort 

och lång sikt 

Påbörjat Uppdraget påbörjat, redovisas vid nämndens 
möte i april 2015 

4:4 Att ge förvaltningen i uppdrag att låta skolornas gymnasieprogram redovisa hur de 

 marknadsför sina respektive utbildningar 

Ja Attraktivitetsarbetet redovisades vid nämndens 
sammanträde 2014-11-19 

4:5 Att uppdra till förvaltningen att i Gällivare kommun aktualisera behovet av 

delaktighet i processen kring planering och bygge av ny gymnasieskola och 

lärcentra 

Ja Frågan kommunicerad med företrädare för 
Gällivare kommun  

4:6 Att förvaltningen tar initiativ till att prov och redovisningar sprids ut under läsåret Ja Frågan kommunicerad med ansvariga rektorer 

Gymnasienämnd 2014-09-24. 5 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

5:1 Att uppdra till förvaltningen att återkomma med ett förslag till regelverk avseende 

ledamöters förutsättningar att delta i programråd 

Nej  

5:2 Att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till samordning av 

     rekryteringsarbetet med medlemskommunerna 

 

 

 

 

Till en del Viss samverkan sker redan idag mellan 
kommunerna och LKF i en särskild 
utvecklingsgrupp 
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Gymnasienämnd 2014-10-22. 6 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

6:1 Att gymnasienämnden avvaktar ett komplett beslutsunderlag (NIU handboll) som 

presenteras vid nästa AU och bereds inför gymnasienämndens sammanträde i november 

Ja Ytterligare information från klubben togs fram 
till decembernämnden och beslut kunde tas 

6:2 Att uppdra till gymnasiechefen att sammanställa och presentera kostnaderna (IKE) 

över tid, gärna per skola samt kurs- och programsamarbeten över tid 

Ja Redovisat vid novembernämnden vad gäller 
kostnader per skola, IKE, elevantal, andel 
ungdomar etc. Programmens arbete för ökad 
attraktivitet redovisades vid egen punkt vid 
samma möte 

6:3 Att till nästa möte ha en sammanställning från European minds samt under 

november-februari följa upp detta en gång per månad, därefter en gång per kvartal 

Nej En sammanställning över material från VO-
konferensen 17 oktober gjordes och skickades 
ut till alla deltagare. Uppföljningar är inte 
gjorda – jfr. protokoll programråd för VO samt 
övergripande programråd för 
vårdutbildningarna 

Gymnasienämnd 2014-11-19. 7  
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

7:1 Att förvaltningen till decembernämnden inkommer med ett fullständigt underlag 

avseende ekonomi, elevunderlag och kompetens för att nämnden ska kunna avgöra 

om Lapplands Gymnasium ska ansöka om tillstånd för att bedriva utbildningen från 
och med hösten 2016 (avser snowboard och freeski)  

Ja Underlag redovisat och beslut fattat vid 
nämndens sammanträde 2014-12-17 

7:2 Att uppdra till förvaltningen att redovisa de volymanpassningar som gjorts sedan 

2010  

Ja Redovisades vid nämndens sammanträde 2014-
12-17 

7:3 Att ta fram ett material som ledamöterna kan ha med sig till sina respektive 

kommuner (avser volymanpassningarna) 

 

Nej  

Gymnasienämnd 2014-12-17. 8 
Gymnasienämnden beslutar Verkställt Kommentar 

8:1 Att förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna till samordning och 

utnyttjande av teknik för samläsning och gruppindelningar 

Ja Det arbetet sker löpande i den årliga 
planeringsprocessen 
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8:2 Att kostnader ses över så att medel används restriktivt i verksamheten  Ja Frågan är kommunicerad med alla 
budgetansvariga 

8:3 Att uppmana kommunerna, att se över kostnadsminskningar som kan reducera 

eventuella besparingar som belastar gymnasienämnden för Lapplands Gymnasium 

Nej Diskussionen i nämnden avsåg lokaler  

8:4 Att uppdra till förvaltningen att inför septembernämnden 2015 återkomma med en 

utredning av behov och praktiska förutsättningarna för en ansökan om start av NIU 

inom skidgrenarna snowboard och freeski senast januari 2016 

Nej  

8:5 Att uppdra till förvaltningen att se till att skolorna klart definierar vilka områden 

som hör till skolområdet och som därmed ska vara rökfria 

Ja Frågan är kommunicerad med ansvariga 
rektorer 

8:6 Att den redovisade informationen om aktiviteter återkopplas till elever och personal 

(avser det drogförebyggande arbetet) 

Ja Frågan är kommunicerad med ansvariga 
rektorer 

 


