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Tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på Lapplands kommunalförbunds anslagstavla. 

Organ: Direktionen 

Protokoll från sammanträde: 2022-06-15 

Datum för sista e-justeringsdag: 2022-06-27 

Datum då tillkännagivandet publiceras: 2022-06-28 

Datum då publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2022-07-20 

Förvaring av protokollet: Lapplands Gymnasium Jokkmokk 
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§ 40 Val av två justerare 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ulrica Hammarström (S) ställer frågan om val av två justerare samt tid för sista 

justeringsdag. 

 

 

Förslag till beslut 
Mötet föreslår att Robert Bernhardsson (S) samt Eva Esberg (KD) väljs som justerare samt att 

sista justeringsdag är den 27 juni 2022. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

 

Direktionen beslutar 
att välja Robert Bernhardsson (S) och Eva Esberg (KD) till justerare. 

att protokollet justeras elektroniskt senast den 27 juni 2022. 

 

 

Protokollsanteckning 

Mötet vill notera att ledamöter behöver bli bättre på att anmäla förhinder om man ej kan delta  

vid mötessammanträdet, kontakta ersättare samt att det borde vara obligatoriskt att svara på  

kallelsen om man tänker delta eller ej. 
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§ 41 Fastställande av dagordning 
 

Ärendebeskrivning 
Dagordningen är utskickad i samband med kallelsen till sammanträdet. Ordförande ställer 

frågan om dagordning kan godkännas. 

Förbundschef Maj-Lis Ejderlöf informerar om att delgivning Anställningar/vikariat enligt 

delegation under ärende § 50 Kansliet informerar/delgivningar utgår från dagens sammanträde. 

 

Underlag 
1. Dagordning 2022-06-15 med bilagor till §§ 42, 45 – 49. 

 

 

Förslag till beslut 
att mötet godkänner att delgivning Anställningar/vikariat enligt delegation under ärende § 50 

Kansliet informerar/delgivningar utgår samt i övrigt fastslå och godkänna dagordningen. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

 

Direktionen beslutar  
att mötet godkänner att delgivning Anställningar/vikariat enligt delegation under ärende § 50 

Kansliet informerar/delgivningar utgår samt i övrigt fastslå och godkänna dagordningen. 
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§ 42 Föregående protokoll 2022-04-20 
 

Ärendebeskrivning 
Vid direktionens sammanträden går mötet igenom föregående mötesprotokoll. Lapplands 

kommunalförbunds förbundschef Maj-Lis Ejderlöf föredrar ärendet. 

 

Underlag 
1. Direktionens protokoll 2022-04-20 

 

 

Förslag till beslut 
att godkänna genomgång av föregående direktionsprotokoll från 2022-04-20 och lägga det till 

handlingarna. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

 

Direktionen beslutar  
att godkänna genomgång av föregående direktionsprotokoll från 2022-04-20 och lägga den till 

handlingarna. 
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§ 43  Gymnasiet informerar 
 

Ärendebeskrivning 
Vid direktionens sammanträden får mötet information från Lapplands Gymnasium om vad 

som är aktuellt inom verksamheterna.  

Lapplands kommunalförbunds gymnasiechef Marianne Stöckel informerar direktionen om: 

 

- Arbetsmiljön på Hjalmar Lundbohmsskolan 

På grund utav sprickbildningen i skolan har delar av verksamheten fått flytta till andra 

lokaler som till exempel till H&M gamla lokaler. Arbetet med att mäta och ha uppsikt över 

sprickbildningen fortgår. 

Förhöjda värden av radon har upptäckts i hus-C. Företaget Radonkonsult är inkopplad i 

ärendet och åtgärder har vidtagits som exempelvis forcerad ventilation, uppsatta 

radonmätare och radonsug. 

Regelbundna möten genomförs kring ärendena med bland annat LKAB och Kiruna 

bostäder.  

 

- Kunskapshuset i Gällivare 

Lapplands kommunalförbund har haft möte med Gällivare kommun angående bland annat 

ventilationen i huset som inte fungerar på ett godtagbart sätt för att uppnå en bra 

arbetsmiljö. Det är varmt i huset. 

 

- Tjänstetillsättningen 

Näst intill alla tjänster är tillsatta men det är, som hos de flesta kommuner i Sverige, svårt 

att hitta behörig personal. Arbete fortgår med detta. 

 

- Budget för de yrkesförberedande programmen 

Nästan 70% av eleverna inom Lapplands Gymnasium går ett yrkesförberedande program. 

Det innebär stora kostnader i jämförelse med högskoleförberedande program. Oro finns att 

det blir svårt att hålla budget då priserna ute på marknaden på till exempel stål, virke, el 

gas och drivmedel ökar. 

 

- Ukraina 

I dagsläget finns inga flyktingar från Ukraina i Lapplands Gymnasium. 

 

- Lärarlönelyftet 

Riksdagen har beslutat att minska Lärarlönelyftets anslag från och med år 2023. Pengarna  

från Lärarlönelyftet är tänkt att överföras till statsbidrag för Stärkt likvärdighet och  

kunskapsutveckling (SFS 2018:49) och som inte får användas till lärarlöner. Osäkerhet  

råder om denna ändring gäller för gymnasiet då riksdagsledamöter ger andra signaler om  

andra regler. 

 

- Skolchefsnätverket 

Upphandling om elevhälsobas. Ej beslutat än om en samverkan. 

 

- Gemensam gymnasieantagning 

Lapplands Gymnasiums förvaltning hade fått en förfrågan om att ingå i ett 

samarbete med Norrbottens Kommuner gällande en gemensam 

antagningsorganisation där eventuellt Västerbotten kommer att ingå. Förvaltningen 

har, i uppdrag av gymnasienämnden, tittat på konsekvenser och kostnader vilket 

visat på att det i dagsläget inte blir någon besparing för Lapplands Gymnasium. 

Beslut togs att inte gå med i samarbetet men att avvakta och bevaka utvecklingen 

inom det området. 
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- Skolchefer inom Lapplands kommunalförbunds område 

En grupp med skolchefer inom LKF´s område har börjat att träffas. Hittills har fem 

träffar genomförts där erfarenheter och annat har utbytts. 

 

- Skolchefsutbildning 

Gymnasiechef Marianne Stöckel och vuxenutbildningschef Marie Kuoljok har 

genomgått och tagit examen från sin skolchefsutbildning som pågått i 2 år. 

 

- Fyra kommuners konferens 

Digitalt möte har skett i jan/feb och nästa blir i oktober. Samtal förs om olika 

samverkansmöjligheter. 

 

- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Under SKR:s genomförande deltar en grupp i ett utvecklingsprogram för kommuner 

som vill utveckla sitt förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behörig 

till gymnasiet och fullfölja sin utbildning. 

 

- Teknikcollege och Vårdcollege 

Arbete pågår med att undersöka förutsättningar och möjligheter för Lapplands 

Gymnasium att ingå i Teknikcollege och/eller Vårdcollege. 

 

- Studentexamen 

Efter 2 år med pandemi har eleverna äntligen kunnat genomföra examen, bal och kortege 

utan restriktioner. 

 

- Antagning 

Antagningsstatistiken inför läsåret 2022/2023 är inte klar. Ungefär 92% av ungdomarna 

som är mantalsskriven i någon av medlemskommunerna har genomfört sin utbildning 

inom Lapplands Gymnasium läsåret 2021/2022.  

 

Underlag 
1.  

 

 

Förslag till beslut 
att tacka för informationen och med godkännande lägga den till handlingarna. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

 

Direktionen beslutar 
att tacka för informationen och med godkännande lägga den till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

TeamEngine E-Signing

TeamEngine Document E-Sign ID: 73BED00E-E83C-44A6-8EDA-B893C61C4C44. Page 8 of 18.



Direktionen 2022-06-15 
 
        

  

Sida 9 av 17 
 

§ 44  EKR information 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunal energi- och klimatrådgivare Peter Palo redovisar för direktionen om energi- och 

klimatrådgivningens (EKR) verksamhetsrapport, ansökan om förlängning av energi- och 

klimatrådgivning samt förslag till utökade samverkansområden. 

 

Verksamhetsrapport 

Budgetresultatet för perioden januari – maj 2022 visar ett negativt resultat på drygt -45 tkr.  

Detta beror på personalkostnad då en tjänst ännu inte är helt avslutad.  

Verksamheten finansieras av statsbidrag.  

Under våren 2022 har verksamheten arbetat med:  

-Insatsprojekt inom Resurseffektiv bebyggelser samt Hela Sverige laddar. 

-Inkommande rådgivning – enskilda ärenden 

-Utåtriktade aktiviteter som exempelvis workshops och studiecirklar. 

-Kommunikation och media som exempelvis reklam och utbud i tidningar. 

 

Förlängning av energi- och klimatrådgivning 

Energimyndigheten har beslutat att förlänga nuvarande programperiod för energi- och 

klimatrådgivning till 2023-12-31 vilket medför att nuvarande projekt erbjuds förlängning till 

samma datum. Bidrag för år 2023 blir enligt gällande stödgrunder det vill säga samma 

bidragsbelopp per kommun som gällde för åren 2021 – 2022. 

 

Förslag till utökat samverkansområde 

Kommunerna inom Lapplands kommunalförbund område står inför stora utmaningar gällande 

samhällsplanering, miljö och energi. Samtidigt är det brist på resurser i både personal, tid och 

pengar. Verksamheten, som har en omfattande och bred expertkunskap, ser möjlighet att kunna 

erbjuda medlemskommunerna fler energi- och miljötjänster som exempelvis inom elbilar och 

ladd infrastruktur, omvärldsbevakning och stöd med exempelvis bygglov, stöd att söka 

projektpengar och stöd i miljöstrategiskt arbete.  

Dessa samverkansförslag kan medföra behov av ytterligare en tjänst. 

 

Direktionen diskuterar kring att verksamheten kan undersöka vidare kring 

samverkansområdena och vad det eventuellt kan medföra för extra kostnader. 

 

Underlag 
1. Bildspel av energi- och klimatrådgivare Peter Palo 

 

 

Förslag till beslut 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

 

Direktionen beslutar 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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§ 45 Ekonomisk rapport januari – maj 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Vid direktionens sammanträden sker en ekonomisk uppföljning av verksamheterna inom 

Lapplands kommunalförbund (LKF). Controller Malin Hörnström redovisar för direktionen 

den ekonomiska rapporten som omfattar perioden januari – maj 2022.  

 

Sammanfattande bedömning efter fem månader  

Budgetuppföljningen visar på ett överskott motsvarande cirka 6,5 mkr fördelat från Kansliet, 

Lapplands Gymnasium och Lapplands Lärcentra vars samtliga enheter visar positiva avvikelser. 

 

Kansliet 

Intäkter och kostnader följer budget. Resultatet fram till och med maj blev +299 tkr. 

 

Lapplands Gymnasium 

Verksamheten har en avvikelse på +4 777 tkr tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader 

på drygt 2 300 tkr då exempelvis vakanta tjänster inte är tillsatta och att de retroaktiva lönerna 

inte än är utbetalda. 

Övriga kostnader är drygt 2 000 tkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på att Lapplands 

Gymnasium väntar på fakturor gällande interkommunala avgifter på 600 tkr samt för elev- och 

personaldatorer. 

Yrkesprogrammen har dock svårt att hålla budget i balans, och så även skidutbildningarna, då 

bränsle och material har blivit dyrare. 

Intäkterna följer beräknad budget för perioden. 

 

Lapplands Lärcentra 

Verksamheten har en avvikelse på +1 218 tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader på 

drygt 1 200 tkr då det finns enstaka vakanser som inte är tillsatta samt att de retroaktiva lönerna 

inte än är utbetalda. 

Övriga kostnader visar också på ett positivt resultat på drygt 700 tkr. Detta beror på att fakturor 

för kostnader av personaldatorer inte har inkommit än samt att de större inköpen görs till hösten. 

Intäkterna visar på ett negativt resultat på -760 tkr. 

 

Prognos helår för Lapplands kommunalförbund 

För helåret görs en bedömning att Lapplands kommunalförbund totalt kommer att ha en budget i 

balans. De osäkerhetsfaktorer som finns är kring pensionsskuldens utveckling och kostnaderna 

för yrkesprogrammen. 

 

Underlag 

1. Bilaga 6a. Budgetuppföljning januari – maj 2022, Controller Malin Hörnström 

2. Bilaga 6b. Sammanfattande ekonomisk rapport, Controller Malin Hörnström 

 

 

Förslag till beslut 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  

 

Direktionen beslutar 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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§ 46 Äskande Kunskapsstaden 
 

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2023 beräknas den nya Kunskapsstaden i Kiruna centrum vara färdig att tas i bruk. 

För Lapplands kommunalförbund (LKF) innebär detta att Lapplands Gymnasium, Lärcentra och 

Kansliet flyttar in i toppmoderna lokaler som är centralt placerade i stadskärnan.  

 

Förbundschef Maj-Lis Ejderlöf informerar för direktionen om att en viktig del i arbetet är att 

inventera befintliga möbler och därefter med stöd av arkitekt placera ut dessa på ritningarna 

över de nya lokalerna. Den bärande principen har här varit att återanvända så mycket som 

möjligt av befintligt möblemang. Då lokalytorna i det nya huset blir mindre än summan av de 

gamla husets ytor kommer utrangering av de mest slitna möblemangen/inventarierna att 

underlättas. Investeringarna för detta fördelas i enighet med den fördelning som var i Gällivare 

kommun då Kunskapshuset togs i bruk.  

 

Detta innebär att LKAB, Kiruna kommun och LKF står för olika typer av kostnader. 

 

- LKF står för investeringar som behöver göras på grund utav slitage och dyligt. Det vill 

säga investeringar som görs löpande. 

- Kiruna kommun står för investeringar till vissa utrymmen exempelvis allmänna ytor, 

matsal med mera. 

- Kiruna kommun står för inventarier där befintliga möbler ej ryms eller går att använda 

exempelvis skrivbord. 

- Maskiner som ej kan flyttas eller det är dyrare att flytta än att köpa nytt står LKAB för. 

- Inventarier ska i största möjligaste mån återanvändas. 

- För inventarier som är funktionsdugliga och inte går att nyttja i de nya lokalerna ska 

Kiruna kommun erbjudas att använda i egna verksamheter. 

 

Summan för möblemang och inventarier för LKF:s verksamheter beräknas till 8 662 tkr. I den 

summan finns inte eventuella prisökningar medräknat, IT utrustning samt maskiner. Arbete med 

att inventera maskiner i framför allt de praktiska utbildningarna pågår och är inte klart till dags 

dato.  

 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse Äskande till Kiruna kommun för investeringar Kunskapsstaden 

2. Bilaga 3a. Äskandeunderlag – Kunskapsstaden, Lös inredning, Cedervall 2022-03-25 

3. Bilaga 3b. Äskandeunderlag – Kunskapsstaden, Lös inredning Gymnasiet, Cedervall 

4. Bilaga 3c. Äskandeunderlag – Kunskapsstaden, Lös inredning Lärcentra, Cedervall 

5. Bilaga 3d. Äskandeunderlag – Kunskapsstaden, Lös inredning Utrustning och övrigt, 

Cedervall 

 

 

Förslag till beslut 
att godkänna äskande till Kiruna kommun om 8 662 tkr till möblemang och inventarier för 

Lapplands kommunalförbunds verksamheter i Kunskapsstaden. I äskandet ingår ej maskiner då 

denna inventering inte är slutförd.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag.  
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Direktionen beslutar 
att godkänna äskande till Kiruna kommun om 8 662 tkr till möblemang och inventarier för 

Lapplands kommunalförbunds verksamheter i Kunskapsstaden. I äskandet ingår ej maskiner då 

denna inventering inte är slutförd.  
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§ 47 Ukrainska flyktingar 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har utrett förutsättningarna för att ge SFI undervisning till flyktingarna från 

Ukraina samt vad massflyktsavtalet innebär. 

Vuxenutbildningschef Marie Kuoljok informerar för direktionen om att Lapplands 

kommunalförbund i dagsläge inte har några personer från Ukraina i verksamheterna. 

 

- Massflyktsdirektivet ger inte rätt för vuxna nyanlända från Ukraina till sfi.  

- Personer som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som  

bosatt i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har 

inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux. 

- Det finns möjlighet för de nyanlända att lära sig svenska via studieförbund och folkhögskolor. 

 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse SFI – massflyktsavtalet 

2. Bilaga 4. Ukraina – Vad gör Skolverket? Skolverket 

 

 

Förslag till beslut 
att uppdra till kansliet att bevaka frågan kring SFI undervisningen för vuxna personer från 

Ukraina och informera direktionen vid förändringar. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag. 

 
 

Direktionen beslutar 
att uppdra till kansliet att bevaka frågan kring SFI undervisningen för vuxna personer från 

Ukraina och informera direktionen vid förändringar. 
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§ 48   Friskvårdsbidrag/ersättning 
 

Ärendebeskrivning 
Förbundschef Maj-Lis Ejderlöf informerar för direktionen om att det har till arbetsgivaren 

inkommit ett yrkande från fackliga företrädare om en ökning av friskvårdsbidraget för 

medarbetare inom Lapplands kommunalförbund (LKF). Detta yrkande har föranlett till att 

förbundet ser behov av att göra en sammanställning av friskvårdsaktiviteter samt överväga om 

de resurser som satsas i dagsläget leder till önskad effekt.  

I undersökningen har även medlemskommunernas friskvårdssatsningar undersökts och 

jämförts. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att friskvårdsinsatserna i medlemskommunerna 

varierar. Inom LKF är det relativt liten del av de anställda som nyttjar de friskvårdande 

insatser som finns till förfogande. Friskvårdbidraget nyttjas av 59% medan friskvårdstimmen 

nyttjas endast 31% av de anställda. Dessa uppgifter bygger på svaren från medarbetarenkäten 

2021. 

 

I LKF´s personalhandbok står även följande: 

”Arbetsgivarens insatser ska leda till Lapplands kommunalförbund vill aktivt stödja 

medarbetarnas strävan till bättre hälsa. Genom att aktivt uppmuntra och öka medvetenheten 

om den egna hälsan hoppas förbundet bidra till att stimulera medarbetarna till egna 

aktiviteter i hälsofrämjande syfte.  

Genom hälsofrämjande åtgärder vill Lapplands kommunalförbund bidra till att medarbetarna 

mår bra, är engagerade och har ork till en god arbetsinsats och en meningsfull fritid.” 

 

Kostnaden för friskvårdsinsatser inom LKF är idag cirka 1,8 mkr.  

Arbetsgivaren vill tillsammans med fackliga organisationer utreda möjligheten att hitta insatser 

som medför att fler av LKF´s anställda är delaktiga i satsningar arbetsgivaren gör för att främja 

hälsa. 

 

Underlag 
1. Bilaga 5. Inventering friskvårdssatsningar inom Lapplands kommunalförbund 

2. Tjänsteskrivelse Inventering Friskvårdssatsningar inom Lapplands kommunalförbund och 

medlemskommunerna 

 

 

Förslag till beslut 
att kansliet får i uppdrag att tillsammans med fackliga organisationer ta fram förslag på 

friskvårdsinsatser som leder till att fler väljer att delta och nyttja dessa.  

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag. 

 
 

Direktionen beslutar  
att kansliet får i uppdrag att tillsammans med fackliga organisationer ta fram förslag på 

friskvårdsinsatser som leder till att fler väljer att delta och nyttja dessa.  
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§ 49  Avgift för ej återlämnad elevdator 
 

Ärendebeskrivning 
Förbundschef Maj-Lis Ejderlöf informerar för direktionen om att eleverna på gymnasieskolan 

har under flera år fått lånedatorer under skoltid. Dessa datorer har återlämnats eller köpts ut 

efter gymnasietiden. I elevdatorerna finns information som ej är lämpligt att ha tillgång till 

efter avslutad skolgång. Av den anledningen vill förvaltningen göra en ändring av tidigare 

hantering till att alla datorer ska lämnas tillbaka till skolan vid avslutad skolgång. Om någon 

elev inte lämnar tillbaka datorn föreslås att en avgift för datorn utgår motsvarande 1 000 kr.  

Diskussion förs om vad en kostnad borde vara för en dator när elev avslutar sina studier 

tidigare vid Lapplands Gymnasium och inte lämnar tillbaka elevdatorn. 

 

Underlag 

1. Tjänsteskrivelse Elevdatorer 

 
 

Förslag till beslut 
att fastställa kostnad för ej återlämnad elevdator efter slutförd utbildning till 1 000 kr. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag. 

 
 

Direktionen beslutar 
att fastställa kostnad för ej återlämnad elevdator efter slutförd utbildning till 1 000 kr. 
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§ 50  Kansliet informerar/delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
Förbundschef Maj-Lis Ejderlöf informerar om: 

 

- Delgivning granskning av utbildning Bergmaterialingenjör 

Lapplands Lärcentra erbjuder utbildningen Bergmaterialingenjör vilken har blivit granskad av 

Skolverket. Myndigheten bedömer att utbildningen inte i tillräcklig grad uppfyller 

myndighetens fastställda kvalitetskriterier och inte har tillräckligt hög kvalitet.  

2 av de 12 granskade kvalitetskriterierna fick bedömningen att utbildningen behöver 

utvecklas inom samverkan med LIA-platser, det vill säga praktikplatserna, ledningsgruppen 

bör se över det systematiska kvalitetsarbetet samt att utbildningens pedagogik behöver 

förbättras. 

Lapplands Lärcentra har vidtagit åtgärder utifrån myndighetens synpunkter. 

 

 

- Information ESF projekt 

Projekt 1 

Dialog förs med kommunerna (CVO och socialcheferna) om intresse finns att söka medel hos 

ESF – Europeiska socialfonden för att starta upp projekt som gör det möjligt att stötta 

socialtjänsten med kompetensförsörjningen i form av exempelvis utbildning för validering till 

undersköterskor. 

 

- Projekt 2 

Ansöka medel för behovsinventering för vad vi kan utveckla inom Yrkeshögskolan och högre 

utbildning tillsammans med Akademi Norr. Vi går in med en förstudie och sedan en i stora 

programperioden. Samverkan är tänkt att ske med universiteten och externa 

utbildningsaktörer. 

 

- Lärarlönelyftet 

Det är osäkert vad som gäller kring bidrag från staten gällande lärarlönelyftet till gymnasiet. 

Regeringen har för avsikt att omfördela dessa pengar till statsbidrag för Stärkt likvärdighet 

och kunskapsutveckling (SFS 2018:49) som inte får användas till lärarlöner. 

 

- Kunskapshuset Gällivare 

Arbete med ventilationen i Kunskapshuset kommer att ske under sommaren för att få ned 

temperaturen i huset. 

 

Underlag 
1.  

 

 

Förslag till beslut 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt mötets förslag. 

 

 

Direktionen beslutar 
att tacka för informationen och lägga den med godkännande till handlingarna. 
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§ 51  Övriga frågor 
 

Ärendebeskrivning 
Mötet har möjlighet att lägga till frågor under denna punkt. 

Inga frågor har anmälts. 

 

 

Förslag till beslut 
att lägga punkten till handlingarna 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer förslag till beslut under proposition och finner att direktionen har beslutat 

enligt lagt förslag. 

 
 

Direktionen beslutar 
att lägga punkten till handlingarna 

 

 
 

 

 

 

§ 52  Mötet avslutas 
Ordförande Ulrica Hammarström (S) tackar för ett visat intresse och avslutar sammanträdet. 
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