
Vuxenutbildningsutskottet 2022-05-24 
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 Protokoll fört vid sammanträde för vuxenutbildningsutskottet  

 
 
Tid  tisdag 24 maj 2022 kl. 10.00 – 12.00 
 
Plats   distansmöte via Teams  
  
 
 
Närvarande  Henrik Ölvebro (mp) ordförande Gällivare §§ 47 – 61  

Karin Vannar (sv) ledamot           Jokkmokk       §§ 47 – 61 
Peter Eriksson (kd)  ledamot Pajala §§ 47 – 61 

  Stefan Sydberg (m)                ledamot Kiruna             §§ 47 – 61   
 
Jeanette Wäppling (v) ej tj. ledamot   Gällivare 
Mats Taaveniku (s) ej tj. ledamot  Kiruna               
Ulrika Hammarström (s)  ej tj. ledamot Pajala 
  

 
    

  
Övriga deltagande  Marie Kuoljok  vuxenutbildningschef  §§ 47 – 61
  Roger Kero  rektor   §§ 47 – 61
  Susanne Andersson rektor  §§ 47 – 61
  Mari Carlsten                         sekreterare, rektor §§ 47 – 61
    
 
 
 
Underskrifter Ordförande  

Henrik Ölvebro 
 

  Justerare      
Stefan Sydberg 
 

  Sekreterare  
Mari Carlsten 
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§47 Sammanträdets öppnande 
Ordförande Henrik Ölvebro (mp) öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§48 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes och lägges till handlingarna. 

 

§49 Val av justerare   
Att justera protokollet jämte ordförande väljs Stefan Sydberg. 
 

 
§50 Föregående protokoll 
 
Förslag till beslut 
Ordförande föreslår vuxenutbildningsutskottet 

- Att lägga protokollet med godkännande till handlingarna. 
 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att lägga protokollet med godkännande till handlingarna. 
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§51 Antagning distributionselektriker 
 
Susanne Andersson rektor föredrar förslag till antagning distributionselektriker med sista 
ansökningsdag 2022-05-15 i enlighet med bilaga 2. 
 
Antal behörigt sökande: 6 st.  
Antal platser: 18 ST  
 

  
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att senarelägga beslut av antagning pga. för få sökande.  
- Att uppdra åt vuxenutbildningschefen att ta beslut om slutlig antagning utifrån den 

aktuella sökbilden den 15 juni.  
 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att senarelägga beslut av antagning pga. för få sökande.  
- Att uppdra åt vuxenutbildningschefen att ta beslut om slutlig antagning utifrån den 

aktuella sökbilden den 15 juni.  
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§52 Antagning yrkesförare 
 
Susanne Andersson rektor föredrar antagning yrkesförarutbildning med sista ansökningsdag 
2022-05-15 i enlighet med bilaga 4. 
 
Yrkesförare persontransport - buss 
Antal behöriga sökande: 7 st. 
Antal platser: 9 st. 
 
Yrkesförare godstransport - lastbil 
Antal behöriga sökande: 14 st. 
Antal platser: 21 st.  
 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
 

- Att anta de 7 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare 
persontransport buss om erforderliga beslut om statsbidrag tas av Skolverket.  

- Att anta de 14 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare godstransport 
– lastbil om erforderliga beslut om statsbidrag tas av Skolverket.  

 
Sökande antas till den förberedande orienteringskursen. Ett godkänt resultat på den 
orienteringskursen gör att eleven kan fortsätta på yrkesförarutbildningen.  
  
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att anta de 7 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare 
persontransport buss om erforderliga beslut om statsbidrag tas av Skolverket.  

- Att anta de 14 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare godstransport 
– lastbil om erforderliga beslut om statsbidrag tas av Skolverket.  
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§53 Antagning vårdbiträde  
 
Susanne Andersson rektor föredrar förslag till antagning vårdutbildning Gällivare med sista 
ansökningsdag 2022-05-15 i enlighet med bilaga 3. 
 
Antal behöriga sökande: 17 st. 
Antal platser: 20 ST 
 
 
Förslag till beslut  
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet 

- Att anta de 17 sökande 
 

Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att anta de 17 sökande 
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§54 Granskning BMI 
 
Susanne Andersson föredrar den granskning som genomförts i februari 2022 av YH- 
utbildningen Bergmaterialingenjör.  Fyra granskningsområden med 12 kvalitetskriterier. 
Uppföljande granskning av vidtagna åtgärder om 1 år. 

 
Beslut: Myndigheten bedömer att utbildningen inte i tillräcklig grad uppfyller 
myndighetens fastställda kvalitetskriterier och inte har tillräckligt hög kvalitet.   
 
10 kvalitetskriterier där utbildningen "i hög grad" uppfyller kriterierna: ex ett gott 
ledningsgruppsarbete och kunskap hos ledamöter, god arbetslivsanknytning, bra 
kvalitetsarbete, värdegrund, LIA (handledares kompetens och LIA som en del i 
utbildning) samt undervisande personals kompetens. Även organisationens förutsättningar och 
resurser lyfts fram.  
 
2 kvalitetskriterier som ”behöver utvecklas”: Utbildningens pedagogik: anordnaren behöver 
ta fram ett dokumenterat distanspedagogiskt upplägg och säkerställa att detta förankras hos 
undervisande personal.  Interaktion mellan studerande behöver förbättras. Samverkan med 
LIA-platser: uppföljning under och efter avslut. Uppmärksamma att lednings-
gruppen kontinuerligt bör se över det systematiska kvalitetsarbetet i utbildningen.  
 
Vidtagna åtgärder:  
- Tydliggörande av distanspedagogiskt upplägg. 
- Öka interaktion mellan studerande och även studerande/undervisande personal genom ex. 
obligatoriska seminarier och grupparbeten. 
- Utveckla en bättre dialog med LIA-platser – uppföljning och avslutande samtal.  
- Systematiska kvalitetsarbetet blir en stående punkt på ledningsgruppens möten. 
 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet 

- Att uppdra åt Lapplands Lärcentra att arbeta utifrån framtagna åtgärder utifrån 
tillsynens beslut.  

 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att uppdra åt Lapplands Lärcentra att arbeta utifrån framtagna åtgärder utifrån 
tillsynens beslut.   
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§55 Sökbild YH 
 
Susanne Andersson rektor föredrar sökbilden till Lapplands Lärcentras YH- utbildningar i 
egen regi.  

 
Vattenkraftstekniker: (20 platser) 17 sökande varav 9 behöriga, övriga ej klara 
Bergmaterialingenjör: (25 platser) 57 sökande varav 35 behöriga, övriga ej klara  
Ordinarie ansökan stängd 15/5, sen ansökan öppen. 
 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar  

- Att lägga informationen till handlingarna. 
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§56 Utbildningsmässa samt högskoleinformation  
 
Information om lärcentrum vid högskolor och universitet 
Luleå Tekniska universitet, Mittuniversitetet och Umeå universitet har uppdaterat sin 
information om lärcentra på sina hemsidor. 64,3 % av antagna studenter VT-22 valde dessa 
lärosäten.  
 
Information om vuxenutbildning via kommunernas hemsidor 
Kiruna och Gällivare har uppdaterad information om vuxenutbildning.  
Jokkmokk och Pajala är kontaktade, men ingen uppdatering är genomförd.  
 
Samiska utbildningar 
Uppdaterad sökfunktion i Skolverkets utbildningsguide för samiska och andra 
minoritetsspråk. 
Genomgång av tillgängliga utbildningar vid högskolor och universitet är kartlagda och ett 
urval är upplagda via vår hemsida.  
Umeå universitet har marknadsfört samiska utbildningar vid utbildningsmässan.  
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen till handlingarna. 
  

Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att lägga informationen till handlingarna. 
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§57 Avbrott SFI elev 
 
Mari Carlsten rektor föredrar ärendet.  
Eleven har varit inskriven på SFI sedan 2018-01-22 och har gjort en mycket liten progression 
i det svenska språket. Eleven ingått i och fått extra undervisning inom MOD-projektet utöver 
den vanliga undervisningen i SFI. Eleven har även varit ute på praktik för att öva sin svenska 
och påbörjade nuvarande C-kurs på studieväg 1 den 2020-11-24. 
 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att utbildningen i SFI ska upphöra från 10 juni 2022 för ovan nämnda elev då eleven 
inte gör tillfredställande framsteg och saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.  

 
Beslut 
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att utbildningen i SFI ska upphöra från 10 juni 2022 för ovan nämnda elev då eleven 
inte gör tillfredställande framsteg och saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen.  
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§58 ESF  
 
Marie Kuoljok redogör för två kommande ESF-projekt som Lapplands Lärcentra har för 
avsikt att ansöka om.  
 
Projekt 1. Dialog med kommunerna (CVO och socialcheferna) om intresse finns föra att söka 
ett projekt om:  
- Ta fram en struktur för Validering av redan anställd personal (undersköterska som skyddad 
yrkestitel)  
- Ökad attraktiviteten för vårdutbildning för att klara framtidens kompetensförsörjning. Hur 
lyfter vi karriärvägar inom vården? 
-Utbilda språkombud i samverkan med kommunerna  
 
Projekt 2. Yh och högre utbildning tillsammans med Akademi Norr, vi går in med 
en förstudie och sedan en i stora programperioden. Samverkan med Universiteten och externa 
utbildningsaktörer.  
 
ESF område D är det bara övre Norrland som får söka för organisationsutveckling, 
utvecklingsarbete och bygga strukturer.   

 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
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§59 Klagomål  
 
Roger Kero rector föredrar det klagomålsärende som inkommit till Lapplands Lärcentrat 
Pajala.  
 
Klagomål mottaget 2022-05-16 av elev inskriven på Naturkunskap 1:  
Väntar på besked av CSN angående studieförsäkrans godkännande med nystart av kursen 
NA1. Den 4/4 2022 och en kursplanering till Na1av läraren xxx.  Då det var en ny start av 
kursen 4/4 2022.   
 
13/5 underskrift klaganden  
 
Svar på klagomål till vuxenutbildningsutskottet  
Klaganden har vid 3 tillfällen tidigare startat kursen NA 1 och vi har då gjort avbrott för 
inaktivitet. När klaganden för 4:e gången 4/4 skrev in sig på kursen fick han informationen att 
det är samma planering och rutiner som det tidigare varit då han studerat. Under perioden 
skickades en uppgift in men uppgiften var tidigare in skickad från en tidigare kursstart. Den 
2/5 gjorde rektor ett skriftligt avbrott på studierna med hänvisning till förordningen nedan:  
 
Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildningen 7 kap 1§  
Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än 
tre veckor i följd, utan att detta har berott sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha 
avbrutit kursen eller delkursen. Rektor får besluta om undantag, om det finns synnerliga 
skäl.   
 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
- Att godkänna lärcentrats arbetsgång av elevärendet.  

  
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 
- Att godkänna lärcentrats arbetsgång av elevärendet.  
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§60 Övriga frågor 
 

DUA-delegationen för unga och nyanlända 

Marie Kuoljok vuxenutbildningschef informerar om DUA-arbetet.  
 
DUA Styrgrupp: 
Stefan Andersson - Jokkmokks Kommun 
Mats Ryen - Gällivare Kommun 
Ylva Eriksson – Pajala Kommun 
Ann-Sofi Åkerlind - Kiruna Kommun 
Per-Anders Ruona - AF 
Inger Hieta - LG 
Marie Kuoljok - LC 
 
Kommunerna har möjlighet att söka medel från DUA, maximalt 100 000 per kommun för att 
ta fram en överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen. Lapplands Lärcentra har 
tagit på sig uppdraget att samordna arbetet och får också de medel som blir beviljad. Ansökan 
har gått samordnat från Jokkmokks kommun.  
 
 
Förslag till beslut 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
Beslut  
Vuxenutbildningsutskottet beslutar 

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
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§61 Mötets avslutande  
 
Ordförande tackar för dagens möte.   
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      Bilaga 2 
Vuxenutbildningsutskottet 2022 05 24 

Marie Kuoljok 
Susanne Andersson 

 
 

  
Förslag till antagning till Distributionselektriker  

Plats: Lapplands Lärcentra  

Sista ansökningsdag: 2022-05 15 

Lapplands Lärcentra  

 

Jokkmokk 
 
Antal sökanden: 6 

Antal mottagna: 6 

Antal behörigt sökanden: 6 

Antal platser: 18 

 
Samtliga sökande från annan kommun har beviljats interkommunal ersättning via hemkommunen, 
alla inkomna ansökningar är därmed mottagna.  
 
 
 
Förslag till beslut 

    
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet  
 
Att senarelägga beslut av antagning pga för få sökande. 
 
Att uppdra åt vuxenutbildningschefen att ta beslut om slutlig antagning utifrån den aktuella 
sökbilden den 15 juni. 
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    Bilaga 3 
 
 
Vuxenutbildningsutskottet 2022-05-24  
 
Marie Kuoljok 
Ingela Blomstam 
 
 

Förslag till antagning till Vårdutbildning  

Sista ansökningsdag: 2022-05-15  

Lapplands Lärcentra  

Gällivare 

 
Antal sökande: 17st 

Antal behöriga sökande: 17st 

Antal platser: 20st 

 
Inget urval har gjorts då samtligt behörigt sökande antas. 
 

Förslag till beslut 

Kansliet föreslår Vuxenutbildningsutskottet  

Att anta de 17 sökande   

 

 

 

Marie Kuoljok 

Vuxenutbildningschef  
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      Bilaga 4 

Vuxenutbildningsutskottet 2022-05-24      
   
Marie Kuoljok 
Ingela Blomstam 

 

Förslag till antagning till Yrkesförarutbildning 

 

Yrkesförare persontransport - buss  

Sista ansökningsdag: 2022-05-15 

Lapplands Lärcentra Gällivare 

 
Antal sökande: 7 

Antal behöriga sökande: 7 

Antal platser:  9 

Inget urval har gjorts då samtliga behöriga sökande kan antas till den förberedande orienteringskursen. 
Ett godkänt resultat på orienteringskursen gör att eleven kan fortsätta på yrkesförarutbildningen. 
 
 
Yrkesförare godstransport - lastbil 

Sista ansökningsdag: 2022-05-15 

Lapplands Lärcentra Gällivare 

 
Antal sökande: 14 

Antal behöriga sökande: 14 

Antal platser: 21 

Inget urval har gjorts då samtliga behöriga sökande kan antas till den förberedande orienteringskursen. 
Ett godkänt resultat på orienteringskursen gör att eleven kan fortsätta på yrkesförarutbildningen. 
 
 

Förslag till beslut:  

Kansliet föreslår Vuxenutbildningsutskottet att anta de 7 behöriga sökande preliminärt till utbildningen 

yrkesförare persontransport – buss. 

Att anta de 14 behöriga sökande preliminärt till utbildningen yrkesförare godstransport - lastbil.    

  
  
Marie Kuoljok  
Vuxenutbildningschef 
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 Bilaga 5 
 
Vuxenutbildningsutskottet 
Marie Kuoljok       
Roger Kero 

 

Bakgrund  
 

Lapplands Lärcentra har följande rutiner för klagomål  
Inom två veckor sker en återkoppling från rektor på lärcentrum   
Alla skriftliga synpunkter som kommit in redovisas för vuxenutbildningschefen samt på 
närmast följande möte i vuxenutbildningsutskottet. Därefter förvaras det i en akt som är 
allmän och oftast offentlig. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den 
sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse – det räcker 
alltså inte med att du som skribent begär att den inte ska vara offentlig. (ur dokument; 
Klagomålshantering vid Lapplands lärcentra)  
 

Klagomål mottaget 2022-05-16 av elev inskriven på Naturkunskap 1 
 
Väntar på besked av CSN angående studieförsäkrans godkännande med nystart av kursen 
NA1. Den 4/4 2022 och en kursplanering till Na1av läraren xxx.  Då det var en ny start av 
kursen 4/4 2022.  
 
13/5 underskrift klaganden 
 
Svar på klagomål till vuxenutbildningsutskottet  
 
Klaganden har vid 3 tillfällen tidigare startat kursen NA 1 och vi har då gjort avbrott för 
inaktivitet. När klaganden för 4:e gången 4/4 skrev in sig på kursen fick han informationen 
att det är samma planering och rutiner som det tidigare varit då han studerat. Under 
perioden skickades en uppgift in men uppgiften var inte aktuell för kursen. Den 2/5 gjorde 
rektor ett skriftligt avbrott på studierna med hänvisning till förordningen nedan: 
 
Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildningen 7 kap 1§ 
Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer 
än tre veckor i följd, utan att detta har berott sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven 
anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektor får besluta om undantag, om det finns 
synnerliga skäl.  
 
 
Förslag till beslut  
 
Kansliet föreslår vuxenutbildningsutskottet   
Att godkänna lärcentrats arbetsgång av ärendet.  
  
 

Marie Kuoljok  
Vuxenutbildningschef  
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